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بتعريف ُموجز لهم.

على  من�سدة  �سهامات  الإ تردها  اأن  املجلة  ترجو   -

احلا�سوب ومراجعة من قبل كاتبها.

- تلتزم املجلة باإعالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم 

�سحابها. خالل �سهر من تاريخ ت�سّلمها، ولتعاد لأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

اجلمهورية العربية ال�سورية - دم�سق - الرو�سة

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com

املواد املن�سورة يف املجلة تعرب عن راأي اأ�سحابها، 

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  ولتعرب 
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حتيلن���ا كلم���ة �لثقاف���ة � غالب���ًا � �إىل م�ض���امني �إيجابي���ة، لك���ن ه���ذه 

نَّ �لثقافة كمفردة، وكمفهوم،  حالت قد تكون ُم�ضّللة، وغري دقيقة، لأ �لإ

ل حتمل دللتها يف لفظها، بل فيما يوؤ�ض�ض���ها وينبثق عنها من �ض���لوك. 

يجابية للثقافة، بو�ض���فها �ض���عيًا ب�رشيًا  لكنن���ا �ض���نعتمد هن���ا �لدللة �لإ

يجابي���ة يف �ملجتمعات،  عام���ًا ود�ئم���ًا، ل�ض���تخال�س وتكري�س �لقي���م �لإ

وتنمي���ة �لذ�ئقة معرفيًا وجماليًا، مبا يكف���ل �لرتقاء بالنف�س �لب�رشية 

غنى.   رقى، و�لأ ن�ضان، يف م�ضتو�ها �لأ نحو �إن�ضانية �لإ

�إّن �لب����رش كّله���م �أبن���اء و�أحف���اد �لقاتل، وفق���ًا ملنطوق �لن����س �لديني 

ر�ض���ية ليزيد  �لقائ���ل: �إّن قابي���ل قت���ل �أخاه!! وكان عدد �ض���كان �لكرة �لأ

تهدمي العقل

�

بعنوان  الثالث  الدويل  املوؤمتر  يف  اأرمينيا  يف  األقاها  التي  الثقافة،  وزير  ال�سيد  كلمة 

»ال�سيا�سة الثقافية، ولل�سيا�سة ثقافة«.

❁
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ديان �ل�ض���ماوية. فهل �لقتل ثقافة  على �ض���تة �أفر�د، كما ورد يف جميع �لأ

ب�رشية؟

يوؤ�ض���فني �أن يكون �جلو�ب �ل�ضادم لهذ� �ل�ض���وؤ�ل: نعم!! �لقتل ثقافة 

ّن �حليو�نات تقتل لتعي�س، وهذه حالة غريزية حم�ض���ة، لكّن  ب�رشي���ة! لأ

ن�ضان يقتل ليمنع غريه من  �لعي�س!! �لإ

وه���ذه �لثقاف���ة � يف نتائجه���ا �لدموي���ة � ما تز�ل م�ض���تمّرًة يف �لتاريخ 

�لب����رشي! فنح���ن جنتمع � �ليوم � يف بلٍد �ض���هد مذ�بح وح�ض���ية منذ مئة 

ع���ام، وما يز�ل �لعقل �لعثماين �ملري�س، �لذي دّبر و�رتكب هذه �جلر�ئم 

بادة  �ملروع���ة، خارج �ض���لطة �لقان���ون �لدويل؛ وما يز�ل يرتك���ب جر�ئم �لإ

رهاب �لعاملي، وتقدمي  بحق �ل�ضعب �لعربي �ل�ضوري، من خالل م�ضاندة �لإ

كل �أ�ضكال �لدعم و�لحت�ضان ملجرميه. 

رهاب،  �إّن �إفالت �ملجرمني �لعثمانيني، وغريهم من �ملتوّرطني يف دعم �لإ

من عقاب �ملحاكم �لدولية، ي�ض���جعهم، ويحّر�س غريهم، على مزيد من 

�لقتل و�لوح�ضية، ويعود بالب�رشية قرونًا �إىل �لور�ء، نحو وح�ضية �لغاب، 

حيث ي�ضود حق �لقوة ولي�س قوة �حلق.

لق���د دفعت �لب�رشية ماليني �ل�ض���حايا، وعانت عذ�بات مريرة، �إىل �أن 

متّكنت من تكوين وعي نوعي، موؤ�ض�س على منظومة معرفية � �أخالقية، 

�أتاح���ت له���ا �ملفا�ض���لة و�لتميي���ز ب���ني �ملالئ���م وغ���ري �ملالئ���م، ل�ض���تمر�ر 

و��ض���تقر�ر �حلياة؛ وحتّولت هذه �ملفا�ض���لة من خال�ض���ات، ونتائج قائمة 

على �لتجربة، �إىل �أعر�ف حاكمة لل�ض���لوك، �أف�ض���ت -بدورها- �إىل ن�ضوء 

نظمة و�لقو�نني، �ل�ض���ابطة لعالق���ات �لب�رش د�خل جمتمعاتهم، وبني  �لأ

مرة، �لتي  �ملجتمع���ات �ملختلفة، من خالل �لتطور �لقانوين، و�ض���يغه �لآ
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نّظم���ت وح���ددت �حلق���وق و�للتز�م���ات، يف خمتل���ف جم���الت �لتعامل 

ن�ضاين. �لإ

غ���ري �أّن منظوم���ات �ل�ض���لطات، وما متتلكه م���ن قّوة ع�ض���كرية، دفعت 

باحلي���اة �لب�رشية نحو م�ض���ار�ت �أخرى، تتناق�س -جذري���ًا- مع �لبو�عث 

�ضا�ض���ية لن�ضوء �ل�ضلطات ذ�تها، بو�ضفها �لتعبري �ل�ضيا�ضي عن حاجات  �لأ

�ملجتمع، ل�ضبط عالقاته �لد�خلية و�خلارجية.

وجت���اوزت بع����س �ل�ض���لطات ح���دود �ملنط���ق و�لعق���ل، يف �ض���عيها �إىل 

�ل�ضيطرة، و�حتكار �لرثو�ت، ف�ضهدت �لب�رشية حروبًا مرّوعة، مل تتمكن كل 

منجز�ت �لعقل �لب�رشي �ملعرفية من �إيقافها، �أو منع ن�ضوبها.

وه����ذ� يدفعن����ا �إىل �لت�ض����اوؤل: ه����ل �لثقاف����ات �ملعلن����ة -باحرت�م- يف 

خمتل����ف �ملجتمع����ات، جمّرد ق�رشة �ض����طحية، ل تفيد باأكرث من تغطية 

�لت�ض����وهات �لعميق����ة، د�خ���ل بني���ة �أقط���اب �لقوى �ل�ضيا�ض���ة �لت���ي تنتجها 

�لب�رشية، وما تنطوي عليه من رغبات عميقة �ضلبية فاعلة، تتناق�س كلّيًا 

مع �خلطاب �ل�ضطحي �ملعلن �لعاجز؟

يدفعن���ا ��ض���تطالع �لتج���ارب �لتاريخي���ة، �إىل �مليل نح���و �لقناعة باأن 

مم، �لتي متتلك ر�ض���يدً� كافيًا من �لقوة، ت�ض���عى لتحقيق  �ل�ض���عوب و�لأ

م�ضاحلها �لتي تتجاوز حدود �إقليمها، على ح�ضاب م�ضالح �ضعوب و�أمم 

�أخرى. ولي�س يف �لتاريخ �إ�ضارة و�حدة، �إىل �إمرب�طورية ن�ضاأت وتو�ّضعت، ومل 

بنائها، و»�لعدو�ين«  تكن �حلروب جزءً� من تاريخها »�ملجيد« بالن�ض���بة لأ

بالن�ضبة ل�ضحاياها!!

ولع���ّل من �أف���دح �ملفارق���ات، و�أكرثها م���ر�رًة، �أّن �ل�ض���لطة �لتي متار�س 

عدو�ن���ًا عل���ى غريها لتعرّب –غالبًا-عن رغبات �ض���عبها، ب���ل على �لعك�س 
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متامًا، فقد يكون �ل�ض���عب يف جهة، و�ل�ضلطة �لتي تعتدي وتقتل با�ضمه، 

ومن �أجله يف جهٍة �أخرى نقي�ضة!!

ومل ي�ض����اعد �لتط����ّور �لتقن����ي -يف �ملرحل����ة �حلالي����ة- يف تغيري �ض����يادة 

ثقاف����ة �ل�ض����لطة، على ح�ض����اب �ض����لطة �لثقاف����ة. فالب�رشية ت�ض����هد �ليوم 

م�رشوع����ًا خميفًا لتهدمي �لعقل، ونفي �لتفكري، و�لتوّجه �إىل �حل�ض����ول 

على �ملعلومة من �أ�رشع �مل�ض����ادر، من دون �لتدقيق يف �ض����ّحة وموثوقية 

ل ��ضتقاء معلوماته  هذه �مل�ض����ادر. ول�ضّك �أّن جياًل جديدً� نا�ض����ئًا، يف�ضّ

نرتنت، م����ن دون �أن يكّلف نف�ض����ه عناء �لبحث يف م�ض����ادر  م����ن �ض����بكة �لإ

ي تر�كم وتطور فكري ومعريف،  �ضا�س، لأ ومر�جع، كانت ت�ضكل �لع�ضب �لأ

حل����اق �لت����ي تنتهجه����ا دول متتلك  �ض����ابقًا. وه����ذ� ج����زء من �ضيا�ض����ة �لإ

م�رشوعًا تقنيًا متطورً�، ينتج �أدو�ته �لتي تتحول من �ض����ناعات خلدمة 

�لب�رش، �إىل حاجات ل ميكن �ل�ضتغناء عنها، ويف �لوقت ذ�ته تتيح للدول 

�مل�ضّنعة لها �خرت�ق �لبلد�ن �لتي ت�ضتوردها، ومتّكنها من �لطالع على 

�أي����ة معلومات مهما كانت �رشّية، ومهما حر�ض����ت �ل����دول على �إخفائها. 

نرتنت، مر�ضود  وكّلنا متاأكدون �أن �لن�ضاط �لب�رشي �ملت�ضع، و�ملتدفق بالإ

مبنتهى �لدقة و�لكفاءة، مبا ميّكن �لقائمني عليه من حتليل �لن�ضاط، 

وتوجيه����ه لتحقيق غايات ل ميكن �لتكّهن به����ا، �إّل بعد �أن تتحّول �إىل 

ر�س. و�إل كي����ف نف�رّش وجود �ض����فحات، ومو�قع  م����ادة ملمو�ض����ة عل����ى �لأ

ر�س، يف  لتنظيم����ات �إرهابي����ة، جتّن����د �إرهابيني م����ن خمتلف �أ�ض����قاع �لأ

رهاب، و��ض����تعد�دها ملحاربته،  وق����ٍت تعلن غالبية دول �لعامل، رف�ض����ها لالإ

وعلى ر�أ�ضها �لدول �لتي ت�ضتطيع معرفة مكان �لدخول �إىل �ل�ضبكة، بل 

وت�ضتطيع � �إذ� كانت جاّدًة � معرفة جهاز �حلا�ضوب �ملّت�ضل و�أين وملن مّت 

بيعه!!!؟
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�إّن ث���ورة �لت�ض���الت �لتي جعلت �لع���امل قرية كونية �ض���غرية، �أّدت �إىل 

تو��ض���لنا تقنيًا، ولكنها باملقابل �أّدت �إىل �نف�ض���النا �إن�ضانيًا، وهذ� موؤ�رش 

ن�ضاين، وثقافاتهم  على فجوٍة تت�ضع -كل دقيقة- بني �لب�رش وحميطهم �لإ

�لوطنية، ل�ضالح م�رشوع ي�ضعى �إىل خلق منط و�حد من �لتفكري، ميكن 

من���وذج، ل يحم���ل مكوناته  توجيه���ه، و�ل�ض���يطرة علي���ه؛ ومث���ل ه���ذ� �لأ

ى منه وتعطيه، ولكنه  خر، فتتلقَّ �لثقافية �خلا�ضة، �لتي تتفاعل مع �لآ

منوذج على ��ض���تالب �لعقل، وذهنية �لتفكري، وتوجيه و�ض���ائل و�أمناط  �لأ

�ملعرفة، يف �ض���ياق �ل�ض���يطرة �لتامة على م�ض���ادرها، وط���رق تلّقيها، مبا 

يوؤدي �إىل ت�ض���طيح �لعقل، و�إجها����س قدرته على �لتفكري �لفاعل، وعلى 

نتاج �مل�ضتمر لثقافة تت�ضف بالدميومة و�لتاأثري. �لإ

 نحن ل�ضنا �أمام م�رشوع ثقايف معريف، يقوم على �حرت�م �خل�ضو�ضيات، 

ر�س، باعتبارها رو�فد تغني وت�ضيف  و�ملكونات �لثقافية ل�ضعوب و�أمم �لأ

ن�ضاين �لعام؛ بل �أمام م�رشوع لحتالل �لعقل، وعندما يتم  �إىل �مل�رشوع �لإ

ن�ضان �إىل جمّرد غريزة، حتمل قابلية �ل�ضتدر�ج  �حتالل �لعقل يتحّول �لإ

�إىل حيث يريد �ملحتّل �أن يقودها. ومما ل �ضّك فيه �أّن �لقطيعة �ملعرفية 

مم هو من �ملخاطر �جلدّي���ة، �لتي تهدد كيانات  م���ع �ملا�ض���ي �لوطني لالأ

ي �أمة �أو �ض���عب ل يولد من  ن �ملنج���ز �حل�ض���اري لأ قائم���ة بالتال�ض���ي؛ لأ

���ا هو حالة تو��ض���ل ل ت�ض���مح بالنكفاء �إىل �ملا�ض���ي، ولكنها  ف���ر�غ، و�إمنَّ

يِّ �أمة  ر�س �ل�ض���لبة لرت�كم �إ�ض���ايف، ل يجعل �مل�رشوع �لثقايف لأ متّهد �لأ

معّلقًا يف فر�غ �لعدم!!

و�إز�ء م���ا تقّدم،لب���د من �لعودة �إىل �ض���لطة �لثقافة � بكّل م�ض���امينها 

هّم، �لذي متّكن من �لتوّجه بالب�رشية،  نها �ملنتج �لب�رشي �لأ يجابية � لأ �لإ

من حالتها �لغر�ئزية �إىل رقّيها �لعقلي. و�إن مل يتمكن � يف حلظٍة معينة � 
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من ردع حرب ما، �أو �ضلطٍة ما عن �لعدو�ن فاإنه -بالتاأكيد- كان �ضببًا حال 

�ضافية.  وملا  دون ن�ضوب نز�عاٍت �أخرى، تكّلف �لب�رشية ماليني �ل�ضحايا �لإ

ور  كان �لقانون ب�ض���قيه �لوطني و�لدويل منتجًا ب�رشيًا ن�ضاأ، و��ضتقّر، وتطَّ

ن�ضان، فاإن �لعودة �إليه متّثل �لعودة �إىل �ضلطة �لوعي،  يف �ضوء حاجات �لإ

و�إىل �ض���لطة �لثقافة. ولذل���ك فاإن من �أبرز و�جب���ات �ملثقفني �أن يعملو� 

مم �ملتحدة، و�إىل حتريرها من �ض���لطة �لدول  على �إعادة �لعتبار �إىل �لأ

ر�س  �لتي ت�ضتخدمها لتحقيق م�ضاحلها، على ح�ضاب م�ضالح �ضعوب �لأ

كلها، ول يجوز �أن يبقى معيار �لقّوة و�لتطور �لتقني مقيا�ض���ًا لفاعلية 

ن ذلك ين�ض���ف �ملب���د�أ �لدميقر�طي،  و�أهمي���ة دولة على ح�ض���اب �أخرى، لأ

مم �ملتحدة،  �ضا�س يف ن�ضوء �لأ ومفهوم �ل�ض���يادة �ملت�ض���اوية للدول، وهو �لأ

كمرجعي���ٍة تو�فقت �لب�رشي���ة على �عتمادها، لالنتقال من حالة �لغريزة 

ن�ضاين �حل�ضاري، �ملن�ضبط وفق �لقو�عد  �لعدو�نية، �إىل حالة �لوعي �لإ

�مل�ضتقّرة يف �لقانون �لدويل، �لذي ميّثل ح�ضيلًة �إن�ضانية، ي�ضّكل �ل�ضمري 

جزءً� من مكّوناته. ولل�ض���مري -من ذ�ته- ر�دع عن �لظلم �لذي يبدو �أنه 

من طبائع �لب�رش، يخفيه �ل�ضعف، وتظهره �لقّوة.

¥µ
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كتب عن تدمر وعظمتها، وروعة ملكتها زنوبيا، در��ضات وموؤلفات ل تعد 

ن �أي �ضخ�س ي�ضافر �إىل ربوع �ضورية،  ول حت�ضى، و�ضوف يكتب عنها ويكتب، لأ

�أول ما يخطر له زيارة تدمر �لتي تقع على طريق �حلرير �لرئي�ضي، وكانت 

مرب�طورية �لرومانية، وبقاياها  و�حدة من دول �لقو�فل �ملهمة خالل فرتة �لإ

�ملياه �جلوفية،  وينابيع  عمدة،  �لأ و�ضارع  �لفخمة،  �ملعابد  تت�ضمن  ز�لت  ما 

من  �لكثري  فيها  دفن  �لتي  ر�ضية  �لأ و�لقبور  �لعالية،  ب��ر�ج  �لأ ذ�ت  و�لقبور 

ثرية، منها متاثيل ن�ضفّية حجرية، ومتاثيل و�ضور لعائالت بكامل  �للقى �لأ

خري( وبر�هني عملّية على �لتجارة بني  زينتها على مائدة �لطعام )�لع�ضاء �لأ

اإمرباطورية تدمر وطريق احلرير
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و�أن�ضجة حريرّية من�ضوجة، ومطرز�ت  �ل�رشق و�لغرب، وم�ضنوعات �ضوفّية، 

من �ضاللة »هان« يف �ل�ضني.. �إ�ضافة �إىل تاريخ �أ�ضطوري، ي�ضم جمدً� و�زدهارً� 

وقوة و�ضمودً� جعل من تدمر و�حدة من �أهم �ملدن، �لتي مّثلت مدن �لقو�فل، 

لي�س فقط يف �ضورية، بل ويف جميع �أنحاء طريق �حلرير، حيث تقف تدمر 

آثار قدمية حفظت ب�ضكل جيد حتى يومنا هذ�.. كمثال ر�ئع على �

�لتدمرية  �ل��و�ح��ة  كانت  �ل�ضورية،  �لبادية  منت�ضف  يف  موقعها  ب�ضبب 

آبارها �لعذبة.. مدينة مثل �حللم،  بب�ضاتينها �لو�رفة، و�أ�ضجار نخيلها ومياه �

وحر�رة  �لعط�س  يعانون من  وهم  و�لغرب،  �ل�رشق  للم�ضافرين من  بالن�ضبة 

بتجارة  �ملرتبطة  �لقو�فل  لتجّمع  مثاليًا  موقعًا  تدمر  كانت  �ل�ضحر�ء.. 

طريق  و���رشق  غ��رب  بني  ط��رق  مفرتق  على  تقع  وكانت  �لطويلة،  �مل�ضافات 

للبحر  �ل�رشقي  و�ل�ضاحل  �لر�فدين  بالد  �ضهل  تربط  فهي  وبذلك  �حلرير، 

حمر وم�رش..  نا�ضول و�لبحر �لأ �ملتو�ضط، و�لطريق �ل�ضمايل �لذي يربط �لأ

كرب نحو �ل�رشق، �زدهرت تدمر ب�رشعة  �ضكندر �لأ وبعد �حلملة �لتي قادها �لإ

و�أ�ضبحت  �ملدينة،  تاأ�ضي�س  يف  غريق  لالإ �ملتحّم�ضة  �مل�ضاهمات  طريق  عن 

مدينة قو�فل عظيمة يف عامل �ل�رشق �لهّلين�ضتي، وب�ضبب هذه �لظروف، بد�أ 

ول قبل �مليالد، و�كت�ضبت  ��ضم تدمر بالظهور يف �لتاريخ مع بد�ية �لقرن �لأ

�أ�رشة »هان« يف  �لتي ربطت  �لدولية  �لتجارّية  �أ�ضو�قها  بالغة بف�ضل  �أهمية 

�ل�ضني مع �ل�رشق وروما..

يف ذلك �حلني، كان ي�ضود جّو عد�ئي بني رومان �ل�رشق، و�لفر�س، حيث 

كانت  تدمر  �أن  من  �لرغم  وعلى  بينهما،  �لطريق  منت�ضف  يف  تدمر  تقع 

وقد  �أمنها،  على  �حلفاظ  حاولت  �أنها  �إل  �لرومانية،  مرب�طورية  لالإ تابعة 

�أدى ذلك �إىل خلق و�ضع متو�زن بني هاتني �لقوتني �لعظيمتني عن طريق 

حماية �لقو�فل �إىل كل من روما و�لفر�س، وقد �ضاعد هذ� تدمر، على جني 
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رباح �لطائلة عن طريق »جتارة �لرت�نزيت« مما جعل تدمر قادرة على دعم  �لأ

قوة جي�ضها، وخا�ضة »�ضالح �لفر�ضان« من �أجل حماية �لقو�فل، ومت تكوين 

مر�كز لل�رشطة �ملحّلية يف �أنحاء عدة من �ل�رشق، وهكذ� َبَنْت بالتدريج قوتها 

�لع�ضكرية و�لقت�ضادية.

لقد كان �ضكان تدمر من �أ�ضل عربي، لكن بعد �أن �متزج �ملثقفون وعلماء 

�لالهوت و�ملنفّيون من دول �أخرى مع �لعرب، �أ�ضبح عدد لي�س بالقليل من 

جانب يف مو�قع عّدة يف تدمر، وح�ضل �لعديد من �لتدمريني على �أعمال  �لأ

تتعلق بالتجارة و�لنقل، وعرفو� بن�ضاطهم على �ل�ضعيد �لدويل، فتاأ�ض�ضت 

مر�كزهم �لتجارية يف مناطق ما ور�ء �لبحار، وبنو� م�ضتودعاتهم �خلا�ضة 

�لر�فدين،  �لعربي وبالد  حمر و�خلليج  يف م�ضتوطنات يف م�رش و�لبحر �لأ

�لتي كانت جتري فيها �ل�ضفقات �لتجارية وعمليات نقل �لب�ضائع، وكانت 

�ملنتوجات  معظم  ك��ان��ت  كما  ت��دم��ر..  م��ع  مبا�رش  ب�ضكل  ترتبط  جميعها 

و�لب�ضائع �ل�ضينّية و�لهندية تفرغ حمولتها يف تدمر، ويف عملية جتارية 

�لفر�ضان  يقّدرون  تدمر  �أه��ل  وك��ان  �ل�رشقي،  �جلنوب  باجتاه  ت�ضحن  كانت 

�لذين يقومون بحماية هذه �لقو�فل، ويظهرون نحوهم �لحرت�م و�لتكرمي، 

�لعامة،  و�ل�ضاحات  �ملعابد  يف  وي�ضعونها  لهم  و�ملنحوتات  �لتماثيل  ب�ضنع 

عمدة.. و�ضو�رع �لأ

تذكرنا �لنقو�س و�لكتابات �لتي �كت�ضفت يف تدمر باحلالة �لقت�ضادية، 

تدمر  كانت  فقد  ل..  �ملف�ضّ �ل�رشيبة  ونظام  �ملالية  نظمة  وبالأ و�ل�ضيا�ضية، 

بحر  من  و�للوؤلوؤ  �لعربية،  �جلزيرة  من  و�ملجوهر�ت  �لعطور  زيوت  ت�ضتورد 

لب�ضة من �ضلوقيا وبابل على �متد�د نهر �لفر�ت، و�لفريوز  �لعرب، ومعظم �لأ

�حلرير،  �أم��ا  ق��زوي��ن..  بحر  مناطق  من  �لقطنية  و�مل�ضنوعات  و�ل���الزورد، 

وهيماليا  ك�ضمري،  مناطق  من  ت�ضتورد  كانت  فقد  و�لتو�بل،  و�ل�رش��ضف، 
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ت��خ��ّزن يف  وك��ان��ت  ل��ل�����رش�ئ��ب،  ك��ان��ت خا�ضعة  �لب�ضائع  ه��ذه  وت��رك�����ض��ت��ان.. 

م�ضتودعات �ضخمة، وبعد ذلك يعاد توزيعها لتباع للم�ضتهلك يف �ل�ضاحات 

�لعامة و�مل�ضارح و�ضو�رع �ملدينة..

❁    ❁    ❁

لقد كان لتدمر �ضبكة جتارية دولية، تقوم �لقو�فل، حتت حماية جيو�س 

قوية بنقلها، وهذ� �ضاعد على تكوين قوة �قت�ضادية كبرية تعتمد على �إقامة 

تو�زن ح�ضا�س بني �لرومان و�لفر�س.. وخالل معظم فرتة �زدهار تدمر، كانت 

�ضمن  �لتدمرية،  �لو�حة  يف  �ملمتدة  �مل�ضاحة  يف  مقت�رشة  �لقو�فل  مدينة 

ل��ه �حلار�س  �لإ بعل،  كان يوجد معبد  و�ضمنها  وج��در�ن،  �أ�ضو�ر  ذ�ت  مدينة 

للمدينة- �لدولة، وقو�س �لن�رش يف �لز�وية �ل�رشقية، ومعبد دفن �ملوتى يف 

�أربعة جو�نب مفتوحة يف  لها  بو�بة  عمدة  �لأ ل�ضارع  وكان  �لغربية،  �لز�وية 

�لو�ضط �إىل �ل�رشق، وهو �ل�ضارع �لرئي�ضي للمرور.. و�إىل �جلنوب من �ل�ضارع 

ي�ضتخدم  ك��ان  �ل��ذي  »نابو«  ومعبد  وطويلة،  �ضّيقة  �ضعبية  منطقة  توجد 

وقاعة  �لعامة،  و�ل�ضاحة  �لقافلة،  قاعة  �أو  �ل�ضيوخ،  وهناك جمل�س  كم�رشح، 

�ملائدة، وكانت توجد �أي�ضًا منطقة و��ضعة لها �ضكل هالل يف �ضمال �ل�ضارع، 

كانت منطقة �ضكنية وح�رشية، فيها ق�رش �ضخم له �ضاحة د�خلية و��ضعة، 

مكان روؤية  و�أعمدة تذكارية، وم�ضادر مياه لل�رشب، ومعبد بعل �ضمني، وبالإ

�ضلية.. ثار حتى يومنا هذ� يف �أمكنتها �لأ هذه �لآ

ث��ار  �لآ من  �لن�رش،  قو�س  �أو  بعل،  معبد  ي�ضم  �ل��ذي  ع��م��دة  �لأ �ضارع  �إن 

هذه  �إليها  تنتمي  كانت  �لتي  �لفخامة  تخّيل  من  متكننا  �لتي  �لعظيمة 

�ملدينة �خلالدة.. يبلغ عر�س �ل�ضارع /��/ مرتً�، وطوله /�.�/ كم ويحتوي 

على /���/ عمودً� على �متد�د جانبيه، بقي منها �ليوم /��0/ عمودً�، يف 

�ضلية، ويوجد يف منت�ضف كل عمود مقطع على �ضكل رف حيث  مو�قعها �لأ
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تتو�ضع متاثيل نحتية تدمرية متميزة، مع �أ�ضماء منقو�ضة يف �أ�ضفلها، وهكذ� 

»�لبانثيون«،  �لتذكارية، يقوم مقام  �ضارعًا للن�ضب  عمدة،  �ضارع �لأ فقد كان 

لهة( وهذ� �ل�ضارع �لرئي�ضي منحوت بالنقو�س عند  )هيكل مكّر�س جلميع �لآ

�لز�وية �ليمنى، �أمام معبد �لدفن، وي�ضتمر بالجتاه �جلنوبي �لغربي، حيث 

�ل��و�دي �لذي ميتد  �أعمدة، تلي  �ضكل بي�ضوي، ذ�ت  �ضاحة عامة لها  ي�ضّكل 

�أن هذ� �لت�ضاع �ملميز لهذ� �ل�ضارع،  مو�زيًا جد�ر �ملدينة �جلنوبي، ويعتقد 

له �لعظيم �ملقّد�س« �إذ �إنه ي�ضبه طريق �ملعابد �لتي  كان يرمز �إىل »طريق �لإ

له �لعظيم  له �لعظيم مردوخ« �إله بابل.. �أما �لإ تتماثل مع »موكب �ضارع �لإ

فاإن  ولهذ�  بابل،  و�أح�رش من  �لر�فدين،  لبالد  �إلهًا  �ضل  بالأ كان  بعل، فقد 

�لت�ضابه يف �ملعابد ل يعد م�ضادفة، وقد ُبني معبد بعل، على �ضكله �حلايل 

�مليالدي،  ول  �لأ �لقرن  بد�ية  وحتى  �مليالد،  قبل  ول  �لأ �لقرن  نهاية  منذ 

عمدة« من قبل  غريقي بطريقة »خطة �لأ و�أرجع، فيما بعد �إىل �لنمط �لإ

معماريني �إغريق، وهذ� يعني �أن �ملعبد �ملبني على �لنمط �لبابلي، قد �أ�ضبح 

معبدً� يتميز بنمط �إغريقي �ضمن جو وّهاج، م�ضم�س ومفتوح..

�ملقد�ضة،  �حُل��رم  �لعديد من  كما كان يوجد �ضمن ج��در�ن مدينة تدمر 

له �ملبارك للنعمة  و�حد منها ميكن روؤيته يف معبد بعل، وعبد على �أنه »�لإ

آلهة �ل�ضم�س  آلهة �لفطرة« �أي � و�لف�ضيلة«، و�إ�ضافة �إىل بعل �ضمني، كان هناك »�

آلهة �ل�ضماء و�ل�ضم�س و�لقمر، على  و�لقمر )يارحيبول، وبلحمون( وعبدت �

مو�ت  آلهة لتدمر.. وكان لدى �ضكان تدمر، �عتقاد قوي باعتبار �لأ �أنها �أعظم �

�أع�ضاء من عائلة مقد�ضة، وهم �لذين يقومون بحماية �لقبيلة، باعتبارهم 

آلهة و�أبطاًل، وجت�ضيدً� لهذ� �لعتقاد، �ضنعو� �لعديد من �لتماثيل  �أن�ضاف �

روؤ�ضاء  و�ضورو�  وعبدوها..  �أبطاًل  منها  جعلو�  عائالت  �أو  عائالت،  لروؤ�ضاء 

�لعائالت على هيئة �ضخ�س يتكئ على و�ضادة فخمة، ويرتدي ك�ضاء ر�هب، 
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حياء.. وكان  �أحفادهم �لأ �ل�رش�ب، ويرفعون كوؤو�ضهم مع  كاأ�س من  ويف يده 

�أهل تدمر يعتقدون باأن �لفقيد �ضوف ين�ضم �إىل �ملائدة �لتي تقام �حتفاًل 

�لغرب من تدمر،  �لو�قع يف  �لقبور«  »و�دي  ي�ضّمى  �إىل ما  و�إ�ضافة  بذكر�ه.. 

ر���س، على  عجاب، وهي حتت �لأ توجد عّدة مناذج من قبور فخمة تثري �لإ

�ضكل منزل، و�أغلبها يقع خارج جدر�ن �ملدينة، ويقول �لعلماء �لذين در�ضو� 

ج��د�د  �لأ عبادة  �أج��ل  من  �ضّيدت  قد  باأنها  �لدينية  �ملعمارية  �لنماذج  هذه 

�ملتوفني، وفق مفهوم تناول طعام �ملائدة معهم، فقد �ضنعو� متاثيل ن�ضفّية، 

�لعائلة جت�ّضد هذ� �لعتقاد �لذي يقول ملّخ�ضه:  ع�ضاء  و�أخرى كاملة لأ

»�حلياة �لدنيا، و�حلياة ما بعد �ملوت ما هما �إل و�حد«. ولكون تدمر »ملتقى 

طريق �حل�ضارة« فقد بنت عددً� من �ملعابد من �ضمنها معبد بعل، وقامو� 

لهة  لهة من �لدول �لتي جتاورها، وذلك ملنا�ضدة هذه �لآ بجلب عدد من �لآ

حفظ �أمن و�ضالم وجمد �لدولة، وتناف�ضت �لعائالت و�لقبائل يف �ضنع �لقبور 

باأ�ضكال  �ضورو�  �لذين  للمتوفني،  و�لتماثيل  كفان  و�لأ و�لعظيمة،  �لر�ئعة 

ذ�ت وجوه موقرة، وثياب ف�ضفا�ضة، وكانت هذه �لتماثيل ت�ضنع على �أمل �أن 

بد، وحتى  حفاد �إىل �لأ ي�ضبح �ملتوفى �إلهًا وبطاًل يحمي �لقبيلة ويوّجه �لأ

ن، ي�ضتطيع �ملرء، �أن يدرك يف هذه �لتماثيل و�ملنحوتات كل �أمنيات �ضكان  �لآ

تدمر يف ذلك �لوقت..

❁    ❁    ❁

يف منت�ضف �لقرن �لثالث بعد �مليالد، دّعمت بالد فار�س �لتي كانت حتكمها 

»�ضابور  �مللك  جي�س  ��ضتدرج  /��0م/  عام  ويف  قو�تها..  �ل�ضا�ضانية،  �ل�ضاللة 

»�إدي�ضا  �ضو�حي  �إىل  »فالرييان«  �لروماين،  مرب�طور  �لإ �لفر�س،  ملك  ول«  �لأ

EDESSA، ثم قام باحتالل مناطق عدة، حتى و�ضل �إىل مدينة �أنطاكية، 
ثناء قاد »�أذينة«  �ل�ضورية، �لتي كانت مركز �لرومان يف �ل�رشق.. ويف هذه �لأ
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�لذي ينحدر من عائلة تدمرية عريقة، جي�ضًا ملالحقة �جليو�س �ل�ضا�ضانية، 

�أذينة  هذ�، ح�ضل  عمله  على  ومكافاأة  �لفر�ت،  نهر  من  �ل�رشق  �إىل  وو�ضل 

�لقيادة  �ل�رشق« و�متلك حق  »�مُل�ضلح �لعظيم لكل  من �لرومان على لقب 

و�ل�ضيطرة على �لعديد من �لدول �ل�رشقية �لو�قعة حتت �ل�ضيطرة �لرومانية، 

ب نف�ضه »ملك �مللوك« ولكن يف عام /���م/، �غتيل من قبل �لرومان  ون�ضّ

�لذين خافو� من تعاظم قوة تدمر، وقد ورثت �حلكم، زنوبيا، زوجة �أذينة �لتي 

�ضميت »ملكة �لرت�جيديا« وقد قيل عنها �لكثري، فهي من �أكرث �لن�ضاء جماًل 

و�لتدمرية  و�مل�رشية  و�لالتينية  �ليونانية  تتكلم  وكانت  �ل�رشق،  يف  وجمدً� 

و�لفار�ضية،  �لهّلين�ضتية  باحل�ضارتني  جيدة  معرفة  على  وكانت  بطالقة، 

وكانت �مر�أة �ضجاعة، و�أكرث ج�ضارة من زوجها �أذينة، لذلك جابهت �لرومان 

بقوة وعزم عندما مل يو�فقو� على �عتالء �بنها »وهب �لالت« عر�س تدمر.. 

لقد قام �جلي�س �لتدمري بقيادة زنوبيا باإحكام �ل�ضيطرة على حمطات عدة 

�ل�ضغرى، وب�رشعة  آ�ضيا  � من طريق �حلرير، وهاجم م�رش، ومعظم مناطق 

�بنها  بت  ون�ضّ ك��ربى،  مملكة  زنوبيا  و�أعلنتها  تدمر،  مملكة  بناء  مت  كبرية، 

�إمرب�طورً� عليها، و�ضّكت عملة و�ضعت عليها �ضورتها و�ضورة �بنها..

من  �ضخمًا  »�أورليانو�س«جي�ضًا  �لروماين  مرب�طور  �لإ �ضّكل  دفاعي،  رد  يف 

كبرية..  زنوبيا يف معركة  ُه��زم جي�س  /���م/  عام  تدمر، ويف  �إخ�ضاع  �أج��ل 

وىل  عندها حاولت زنوبيا وولدها �ل�ضتعانة ببالد فار�س، وهناك رو�يتان، �لأ

باأن  و�لثانية  ذهبّية،  ب�ضال�ضل  مقيدين  روم��ا  �إىل  و�أُخ��ذ�  �أ���رش�  �إنهما  تقول 

زنوبيا �متنعت عن �لطعام حتى �ملوت يف �لطريق �إىل روما، ويورد �أكرث من 

ول، منها ما ورد يف ر�ضالة  باحث ود�ر�س دلئل عدة على �ضحة �لحتمال �لأ

»�أورليانو�س«،  مرب�طور  �لإ قبل  من  �أر�ضلت  و�ملو�طنني،  �ل�ضيوخ  جمل�س  �إىل 

باأن زنوبيا �أم�ضت معظم ما بقي من حياتها تعامل معاملة �ضّيدة رومانية 
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❁    ❁    ❁

�لق�رش  زرت  �ضخ�ضيًا  و�أنا  روما،  »تيغويل« يف  بهدوء وطماأنينة، يف �ضاحية 

�لذي عا�ضت فيه يف هذه �ملنطقة، وما ز�ل حتى �ليوم يطلق عليه ��ضم ق�رش 

زنوبيا..

قبل  من  �لر�ضالة  هذه  �أر�ضلت  روم��ا،  �إىل  و�أح�رشت  زنوبيا  �أ���رَشت  عندما 

للمعاملة  �نتقادهم  على  ردً�  و�ملو�طنني  �ل�ضيوخ  جمل�س  �إىل  »�أورليانو�س«، 

على  ردً�  كتب  وقد  لزنوبيا،  »�أورليانو�س«  منحها  �لتي  و�ل�ضاملة  �لكرمية 

�أثناء  زنوبيا،  وحكمة  ف�ضاحة  ينتقدونني  �لذين  �أولئك  عرف  »لو  �لنقد: 

وفخرها  وعّزتها  �أه��د�ف��ه��ا،  �إىل  للو�ضول  �لقوّية،  و�إر�دت��ه��ا  �لجتماعات، 

بجي�ضها، وف�ضيلتها �لتي تظهر يف كرمها وقت �حلاجة، وعظمتها عندما 

�أذينة �ضد  يكون �للتز�م �رشوريًا، و�أكرث من ذلك فاإن متابعتي لنت�ضار�ت 

�لفر�س، ومالحقتي �ضابور �إىل �أ�ضتي�ضيفو�س، كلها �أمور تعود �إليها.. لو عرف 

هوؤلء �لذين يدينونني هذه �حلقائق، فاإنهم �ضوف يغرّيون ر�أيهم وي�ضبحون 

من �أكرث �ملعجبني بي«.

مرب�طورية �لتدمرية، �لتي �نهارت، وحتّولت �إىل حطام، ب�ضبب  �إن قدر �لإ

آثارها  مرب�طور �أورليانو�س، و�مللكة زنوبيا،  �أن حتكي � �حلرب �لطاحنة بني �لإ

�لر�ئعة،  �ملدينة  وتطورت يف هذه  �زده��رت  ق�ضة ح�ضارة  �خلالدة،  ومعاملها 

و�أن تقدم لنا يف �لوقت ذ�ته ق�ضة ماأ�ضاوية، تعطي �ضورة حقيقية عن �أقد�ر 

�أن  و�ملطامع  للحروب  وم��اذ� ميكن  �حلرير،  مدن وممالك طريق  وم�ضائر 

ثر و�حلجر.. تفعله يف �لب�رش و�ل�ضجر و�لأ
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باحث وناقد ومو�سيقي، ووزير �سابق لل�سياحة. ❁

يقا عربية »متقنة« ومعا�صرةصيقا عربية »متقنة« ومعا�صرةصيقا عربية »متقنة« ومعا�صرة صنحو مو�صنحو مو�

آد. �سعد اهلل اآغا القلعة آد. �سعد اهلل 

❁

أُُطل������ق م�صطلح »الغن������اء المتقن«، على  ُ ا

الغن������اء العربي المعتمد عل������ى قواعد، منذ 

ول الهجري،  لولولدته ف������ي منت�صف القرن الأ

ائ������ب خاث������ر وعزة صائ������ب خاث������ر وعزة صائ������ب خاث������ر وعزة  صوي�������س و�صوي�������س و� وي�������س و�عل������ى ي������د طوي�������س و�عل������ى ي������د ُط

موي  وخ بنائه في الع�صرين الصوخ بنائه في الع�صرين الصوخ بنائه في الع�صرين الأ صالميالء، ور�صالميالء، ور�

�صفهاني  أبو الفرج الأ ّي. وق������د بّين ي. وق������د بين ي. وق������د بّين ا ي. وق������د بيصي. وق������د بيص صوالعبا�صوالعبا�

غاني«، القواعد  هير »الصهير »الصهير »الأ صفي ثنايا كتابه ال�صفي ثنايا كتابه ال�

الت������ي بني عليها ذلك الغن������اء، وخا�صة في 

عري صعري صعري  صيقاعي������ن ال�صيقاعي������ن ال� إنف�ص������ال بين الإنف�ص������ال بين الإ اإطار ال

رورة صرورة صرورة  صيقي في العمل الغنائي، مع �صيقي في العمل الغنائي، مع � يقي في العمل الغنائي، مع �صيقي في العمل الغنائي، مع �ص صوالمو�صوالمو�

حن، مع يق������ي للحن، مع يق������ي للّحن، مع اإيقاع  يق������ي للصيق������ي للص صيقاع المو�صيقاع المو� إتوافق الإتوافق الإ

ت������وى التفعيلة والبحر صت������وى التفعيلة والبحر صت������وى التفعيلة والبحر  صالق�صي������دة، على م�صالق�صي������دة، على م�
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والقافي������ة، من جه������ة، اأي عل������ى الم�ستوى 

وكذل������ك التقي������د بقواعد لفظ جمال������ي، وكذل������ك التقي������د بقواعد لفظ جمال������ي، وكذل������ك التقي������د بقواعد لفظ  الإ

كلة للكلم������ات، على م�ستوى سكلة للكلم������ات، على م�ستوى سكلة للكلم������ات، على م�ستوى  سالح������روف الم�سالح������روف الم�

يلي، سيلي، سيلي،  سي على الم�ستوى التف�سي على الم�ستوى التف� االمد والخطف، االمد والخطف، اأ

من جهة اأخرى.

م������ع الوق������ت، تغي������رت القواع������د لجهة 

عر واللفظ، وتغليب مكانة سعر واللفظ، وتغليب مكانة سعر واللفظ، وتغليب مكانة  ستخفيف قيود ال�ستخفيف قيود ال�

يق������اع المو�سيقي في اللح������ن المنجز، ثم  الإ

م������ون الن�ص يت�سلل سم������ون الن�ص يت�سلل سم������ون الن�ص يت�سلل اإلى  س التعبير عن م�س التعبير عن م� أ بدا

لحان بالتدري������ج، اإلى جانب بروز  خالي������ا الأ

������ح للمو�سيقا في العمل الغنائي، ما س������ح للمو�سيقا في العمل الغنائي، ما س������ح للمو�سيقا في العمل الغنائي، ما  سو�سو� أ دور ا

ر الذهبي للمو�سيقا العربية، سر الذهبي للمو�سيقا العربية، سر الذهبي للمو�سيقا العربية،  ستر�سخ في الع�ستر�سخ في الع�

الذي امتد لحوال������ى �سبعين عاماً من اأعوام 

ري������ن، قبل سري������ن، قبل سري������ن، قبل اأن تفق������د المو�سيقا  سالقرن الع�سالقرن الع�

ة سة سة  سالعربية في نهاية ذلك القرن، معالم النه�سالعربية في نهاية ذلك القرن، معالم النه�

ته������ا، وتتحول سته������ا، وتتحول سته������ا، وتتحول اإل������ى مزيج هجين،  سالتي عا�سالتي عا�

اخب، طغى على الكلمة ساخب، طغى على الكلمة ساخب، طغى على الكلمة  سيقاع �سيقاع � ي�سيطر فيه اإ

وت.سوت.سوت. سواللحن وال�سواللحن وال�

ت�سعى هذه الدرا�سة اإل������ى ر�سم الطريق 

التي تقود اإلى العودة بالمو�سيقا العربية اإلى 

رة، انطالقاسرة، انطالقاسرة، انطالقاً من �سماتها  سيغة »متقنة« ومعا�سيغة »متقنة« ومعا� يغة »متقنة« ومعا�سيغة »متقنة« ومعا�س س�س�

فاق تطويرها. ًيلة، وا�ستجالًءيلة، وا�ستجالًء لآ يلة، وا�ستجالءسيلة، وا�ستجالءس س�س� الأ

و�آف���اق  �لعربي���ة  �لمو�سيق���ا  �سم���ات 

تطويرها

الحديث عن �سم������ات المو�سيقا العربية 

لحديث بديهي لحديث بديهي ل يدخل في التخطيط له اأي 

لو حذر.. وق������د لو حذر.. وق������د ل تختلف النتيجة بين  ك سك سك اأ س�س�

درا�س������ة واأخرى.. بينما يُْق������دم الباحث على 

الحديث في اآفاق تطويرها حذراً.. وجاًل.. 

فكيف نطور مو�سيقانا؟

أي�س������اً.. لماذا نطورها اأ�ساًل، والتطوير  وا

آفاق������اً وا�سعة ال يمكن فيها لناقٍد  يفتح عادة ا

اأن يح������د من الحري������ة، وال لباحٍث اأن يت�سور 

اإلى اأي مدى، يمكن اأن يذهب التطوير بالفن 

�سال������ة والجذور. بالمقابل، هل  بعيداً عن االأ

يحقق الحفاظ على التراث وتقديمه كما كان  

ن�سان على  جماع الحقيقي؟ وق������د ُفطر االإ االإ

حب التغيير.. بل ولعله الكائن الوحيد الذي 

يتمي������ز على غيره بال�سعي للتغيير اإن كان في 

مظه������ره اأو في الجوهر.. ثم م������ا هي الغاية 

م������ن المو�سيقا حتى نطوره������ا اأو ال نطورها، 

ألي�س������ت مخاطبة الح�س والعقل والغريزة في  ا

ن�سان.. فمن المو�سيقا ما يخاطب الغريزة  االإ

يقاع ال�سريع، ومنها ما يخاطب الح�س  عبر االإ

�سيل، ومنها  عبر المقام المو�سيقي واللحن االأ

ما يخاطب العقل عبر التعبير والبناء اللحني. 

ألي�س������ت الرغبة في التطوير اأ�ساًل ناتجة عن  ا

ن�سان، بعد اأن  زي������ادة دور العقل في حي������اة االإ

عمت الثقافة والوع������ي؟ لقد كان العقل، في 

الغناء العرب������ي، مرتبطاً بالكلمة المغناة اأكثر 

من الجملة اللحنية، وعندما انخف�س م�ستوى 

ن�سان  الكلم������ة، لحقها اللحن، لدرج������ة اأن االإ

العربي بات يبحث عن اأي م�سمون في الغناء 

العربي ال�سائد فال يجده اإال فيما ندر.
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ألم تتح������ول مو�سيقانا  نقطة جدي������دة.. ا

�سلية با�سم التطوير، من مو�سيقا تقليدية،  االأ

أ�سا�سه������ا المو�سح وال������دور والق�سيدة، اإلى  ا

أ�سا�سها الجملة  مو�سيق������ا واأغاني منوع������ات ا

يقاع  اللحنية المكرورة والكلمة الهابطة واالإ

ال�سريع الراق�س؟..

أل������م يحدث ذل������ك با�س������م التطوير ، في  ا

الت  البداي������ة عب������ر دخ������ول غير منظ������م لالآ

لة ال�سرقية،   لدور االآ
ٍ
الغربية، وتقلي�س متنام

ال�سوتية،  والق������درة  المركبة،  يقاع������ات  واالإ

والمقام المو�سيقي..

أ�سا�ساً،  اإذن.. ق������د يك������ون التطوي������ر ا

مزلق������اً يجدر اأال نقع في������ه ..بل علينا اأن 

ننظر فيه بهدوء، واأن نبحث عن الطريق 

اإلي������ه بح������ذر.. اأن ن�سع������ى لربطه بجذور 

مو�سيقان������ا، كي ال ي�سبح ولي������داً غريباً في 

أو اأن ي�سيطر فيذه������ب بمو�سيقانا  اأر�س������ه، ا

�سيلة اإلى غياهب الن�سيان.
االأ

�سالة  م������ن هن������ا كان الحديث ف������ي االأ

والمعا�س������رة اإ�سكالي������اً.. وم������ن هن������ا كانت 

�سرورة التنبيه اإلى خطورة عملية التطوير، 

اإن ل������م تكن مدرو�سة بوع������ي وعلم ودرا�سة 

للمجتم������ع الذي �سيحتويه������ا.. ومن اأجل اأن 

تكون عملي������ة التطوير �سحيحة ، وهي كما 

ن�سان، ليطبع  أين������ا �سرورة حياتية ف������ي االإ را

ع�س������ره بطابعه، كلما تط������ور الع�سر، فال 

ب������د من االنطالق من ال�سم������ات ال�سحيحة 

للمو�سيقا العربي������ة، ال ال�سمات ال�سحيحة 

ي مو�سيقا اأخ������رى.. والتفح�س في هذه  الأ

ال�سم������ات.. درا�ستها.. البح������ث عن معالم 

فيه������ا لم تظهر لنا من قبل، ومن ثم ال�سعي 

دوات  للتعام������ل مع ه������ذه ال�سمات عب������ر االأ

العلمي������ة المتاح������ة. يمك������ن اأن ن�ستعين بما 

�سئن������ا من اأدوات البحث، ولكن انطالقاً من 

ح�سا�س بالتوا�سل مع ال�سمات الحقيقية  االإ

ونحن نقوم بعملية التطوير هذه.

كيف نقوم بكل هذا.. لن�سمن اأن تبقى 

مو�سيقانا »متقنة« ومعا�سرة لمجتمعها؟

لنعد اأوالً اإلى �سمات المو�سيقا العربية، 

نها منطلقنا اإلى تحديد طريق الم�ستقبل.  الأ

الب������د من العودة اإلى بداي������ات الغناء العربي 

كما جاء مرتبطاً باللغ������ة العربية.. طبعاً لن 

�سارة هنا اإلى جذور الغناء العربي  نن�س������ى االإ

القديمة، والتي تاأ�سلت عبر ح�سارات عربية 

قديمة، �سكنت بالد ما بي������ن النهرين وبالد 

ال�س������ام وم�سر واليم������ن.. و�ساهمت في بناء 

ولى، وفي  أ�سكاله������ا االأ الجمل������ة اللحنية في ا

اإر�ساء دعائم �سنعة النغم������ة في المو�سيقى 

العربية، واإعطاء الح�سارة اليونانية العديد 

م������ن ال�سمات الت������ي ا�ستن������دت اإليه������ا تلك 

الح�سارة، في تقديم اأبحاثها في المو�سيقا 

لن������ا.. ولكن م������ع ذلك لنح������دد البداية التي 

�سنعتمده������ا في هذه الدرا�س������ة.. اإنها بداية 

الغناء العربي.



يقا عربية »متقنة« ومعا�صرةصيقا عربية »متقنة« ومعا�صرةصيقا عربية »متقنة« ومعا�صرة صنحو مو�صنحو مو�

آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623 �0

اأول �سمة من �سم������ات المو�سيقا العربية 

أنه������ا غنائي������ة، وه������ي ظاهرة موج������ودة في  ا

مو�سيقات ال�سرق جميعه������ا بن�سب متفاوتة، 

ولكن الفرق بي������ن المو�سيق������ا العربية وبين 

أنها ارتبطت  خ������رى، ا مو�سيقات ال�س������رق االأ

أكث������ر بال�سعر  باللغ������ة العربي������ة، وبتحدي������د ا

يقاع������ات المركبة والقوافي  العربي، ذي االإ

المتك������ررة. لن ندخل هنا كثي������راً في طبيعة 

�س  العالقة بين ال�سعر والمو�سيقا، وكيف حرَّ

الغن������اء ن�س������وء �س������ورة جدي������دة لل�سعر غير 

ال�س������ورة التقليدية، الت������ي كانت تعتمد على 

بناء معي������ن )وهنا نوؤكد على كلم������ة بناء..( 

أ بالوق������وف على االأطالل، وبكاء الدمن،  يبدا

ودعوة ال�سحب للوقوف على االأطالل، ومن 

أو الهجاء.. كل هذا  ثم الو�سول اإلى المديح ا

كان عبارة عن بناء معين للق�سيدة التقليدية، 

خرى كالبحور  اإ�سافة اإلى عنا�سر ال�سكل االأ

ال�سعرية وت�سل�س������ل القوافي. الغناء بداأ عبر 

أبيات من ال�سعر التقليدي  ا�ستعمال ب�سع������ة ا

وتلحينها.. اإنها �سورة غنائية جديدة لل�سعر، 

تحاول التكيف م������ع اأغرا�س الغناء ال�سائدة 

أ�سا�سها الغزل، حيث ات�سم  في تلك الفترة، وا

وزان، وزيادة ن�سبة  ال�سعر الغنائي ب�سرعة االأ

ح������رف ال�سوتية فيه، حت������ى اإن الفارابي  االأ

قال، اإن ال�سع������ر الغنائي، هو ما زادت ن�سبة 

حرف ال�سوتية فيه عن الثلث.. ومع ذلك  االأ

فالبن������اء اللحن������ي لم يكن وا�سح������اً.. اللحن 

يمت������د على بيت واحد ويتك������رر، اإلى اأن جاء 

ر ذلك اإلى بيتين.. مع الوقت  ابن محرز وطوَّ

ول.. وال �سك  اأ�سبح الغناء الفن المو�سيقي االأ

ف������ي اأن عرب الحجاز قدموا ال�سعر العربي، 

خرى..  قط������ار االأ وال�س������ك في اأن ع������رب االأ

الجنوبية كاليمن، ال�سمالية كالعراق و�سورية 

أ�ساليبه، نظراً  للتطور  وم�سر قدموا اللحن وا

ال������ذي عا�سه عرب تل������ك المناطق، ولتطور 

ال�سنعة عنده������م، ولتفاعلهم مع ح�سارات 

مجاورة لهم في تلك الفترة، بيزنطة وفار�س، 

وم������ن ارتباط تلك المو�سيق������ا بال�سعر، تكوَّن 

الغناء العربي.

هذا االرتباط بال�سعر، فر�س على الجملة 

اللحنية �سم������اٍت معينة خا�سة، تمثلت مثاًل، 

في اأن العرب لم تكن تقبل لفظ الحروف في 

غير اأزمنته������ا الواردة في اللغة العربية، مما 

نتج عنه اأن ات�سمت الجملة اللحنية بالق�سر 

أو  والتماثل حين التك������رار، الرتباطها بكلمة ا

أو �سطرة متكررة من بيت �سعري، كما  جملة ا

نها كانت  �سوات نظراً الأ ات�سمت بتال�سق االأ

غنائية، ون�ستطي������ع اأن نت�سور اأن االنتقاالت 

ال�سوتي������ة المفاجئة لم تك������ن معروفة تماماً 

يام اإال فيما ندر.
في تلك االأ

يقاعية..  وات�سمت الجمل������ة اللحنية بالإ

فال�سع������ر العربي له اإيقاع خا�������س، والعرب 

يقاع فيه، ولذا كان ال بد من  كانت تطرب لالإ

اأن يكون الغناء العرب������ي في غالبيته موقعاً، 
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واإن كان ه������ذا المو�سوع يحقق مجاالً خا�ساً 

ل  يق������اع ال�سعري اإيق������اع مف�سَّ للبح������ث، فاالإ

دوم������اً، اأي اإنه ال يمكن تتابع �ساكن ومتحرك 

يقاع المو�سيقي فهو  فيه ب�سكل متكرر، اأما االإ

يقاع  ل، حيث يمكن لالإ ل اأو مو�سَّ اإيقاع مف�سَّ

اأن يحتوي على نب�������س �سعيف ونب�س قوي 

يقاع  متكرري������ن على �سكل يخالف �س������كل االإ

ال�سعري.

م������ن هنا ن�س������اأ الف������راق بي������ن المو�سيقا 

وال�سع������ر اإيقاعي������اً، فظهر الغن������اء المتقن، 

الذي ال يعتم������د اإيقاع اللحن فيه على اإيقاع 

 مختلف، 
ٌ
ال�سعر، بل اإيقاع������ه اإيقاٌع مو�سيقي

يقاعين،  م������ع المحافظة على التوافق بين االإ

وعل������ى اأزمنة مدود الح������روف، ومع الوقت، 

مر ب�سيوع اللح������ِن في اللفظ، ومدِّ  تطور االأ

ندل�س  مر باالأ أثناء الغناء، فو�سل االأ الحروف ا

يقاع المو�سيقي اأوالً، ثم �سياغة  اإلى و�سع االإ

الكلمات الموافقة له...

و�س������اع االرتجال في الغناء، مثلما ال�سعر 

ولى،  الذي كان يُرتج������ل دائماً في العهود االأ

�سالم، اإل������ى اأن �ساعت  الجاهلي������ة و�سدر االإ

البديه������ة فالروي������ة.. ومثلم������ا كان ال�ساعر 

يرتجل اأحيان������اً عبر التغن������ي ببع�س ال�سعر 

أ  المعروف عل������ى اإيقاع وقافية م������ا، ثم يبدا

أينا  �س������اً به������ذا ال�سع������ر، را االرتج������ال محرَّ

أ ارتجاالته  �سلوب نف�س������ه، يبدا المطرب، باالأ

ببع�س الجمل اللحني������ة المكررة، ثم اإما اأن 

�ساً بقدراته  أ االرتجال الحقيق������ي، محرَّ يبدا

أو ينتهي  ال�سخ�سية وتج������اوب الم�ستمعين، ا

مر ببع�س الجمل المعروفة فقط.. ومثلما  االأ

نج������د ال�سعراء يرتجلون ف������ي التناف�س على 

البح������ر والقافية نف�سيهما، ن������رى االرتجال 

م�ست������ركاً بي������ن مطرب وع������ازف قانون على 

�سلوب  المقام المو�سيقي ذاته.. اإنه دائماً االأ

الغنائي نف�سه الذي يمتد اإلى تحديد �سمات 

المو�سيقا العربية كاملة..

وباخت�ضار ومن دون �لدخول في تفا�ضيل 

�إ�ضافية ن�ضتطيع �أن نقول �إنه يمكن تلخي�س 

�ضا�ض���ية فيم���ا  �ض���مات �لمو�ض���يقا �لعربي���ة �لأ

يلي:

1- االرتباط بال�سعر وبالتالي: الغنائية، 

�سوات. وبالتالي تال�سق االأ

يقاعية،  2- االرتباط بال�سعر وبالتالي: االإ

يقاع  �س������ارة اإلى اإمكاني������ات تطوير االإ مع االإ

المو�سيقي، عبر تركيب������ات ريا�سية �سرحها 

الفارابي ولم ي�سايرها ال�سعر.

أو  3- االرتباط بال�سعر وبالتالي: تماثل ا

يقاع اأو  تقارب الجملة اللحنية حين تكرار االإ

أو التفعيلة. البحر ال�سعري ا

4- االرتباط بال�سعر وبالتالي: االرتجال، 

�س������ارة اإلى ِق������دم االرتج������ال كحاجة  م������ع االإ

مو�سيقية مبا�سرة.

5- المقامي������ة، اأي االرتب������اط بالمق������ام 

المو�سيقي وبتاأثي������رات المقامات المختلفة، 
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حيث يت�سكل المق������ام المو�سيقي من تركيب 

�سل������وب نف�سه الذي  اأجنا�������س مو�سيقي������ة باالأ

يت�سكل فيه البحر ال�سعري من التفعيالت. 

6- �سكل البن������اء اللحني يحقق التناوب، 

ويمك������ن رب������ط ه������ذا ال�س������كل بالمو�سحات 

قف������ال. )نالحظ اأن  بي������ات واالأ وتن������اوب االأ

�سكل التن������اوب اللحني يتج�س������د في معظم 

أ�سكال التلحين كالطقطوقة والقد والمو�سح  ا

والتحميل….(.

7- البناء المركب، عبر النوبة والو�سلة، 

يقاع������ات وتتزاي������د حدة  حي������ث تت�س������ارع االإ

�سوات، ح�سب مرا�سيم زرياب. االأ

8- ا�ستعمال �سلم مو�سيقي طبيعي يحفل 

�سوات المو�سيقية. باالأ

9- تنوع المقام������ات لدرجة و�سول عدد 

المقامات اإلى المئات.

ت������رك مهم������ة الم�سم������ون للكلمة   -10

المغن������اة، واإن كان الفاراب������ي ي�سي������ر اإلى ما 

�سماه المو�سيقا المخيِّلة اأي المثيرة للخيال، 

بمعزل عن المغن������اة، دون اأن نجد اأي اإ�سارة 

�سلوب الالزم لتطبيقها.. اإلى االأ

أو تواف������ق  ا�ستعم������ال البوليفون������ي ا  -11

لح������ان، وهناك اإ�سارات كثي������رة اإلى ذلك  االأ

عب������ر كتاب������ات الموؤلفي������ن كالفاراب������ي وابن 

�سينا وابن زيلة، اإ�ساف������ة اإلى اإ�سارات كتاب 

غاني، وخا�سة في حالة ابن جامع، الذي  االأ

غاني، بم�ساحبة  م، كما يروي كت������اب االأ قدَّ

جارية له، لحني������ن مختلفين ومتوافقين في 

�سارة هنا اإلى اأن طقو�س  الوقت نف�سه. تفيد االإ

ذكار تحف������ل ب�سواهد  ن�س������اد الدين������ي واالأ االإ

لح������ان ب�سكل فطري،  نا�سعة على توافق االأ

مما ي�سفي على تلك الطقو�س مهابة وجالالً 

من روعتها.

12-  ع������دم اللجوء اإلى التدوين، اإال في 

اإطار الخطوط العام������ة للّحن، للتخوف من 

ت�سطيح اللحن عبر تدوينه.

13-  ت�سني������ف المقام������ات المو�سيقية 

ٍة، باردة،  ح�س������ب تاأثيرها في الم�ستمع ح������ارَّ

محزنة، مفرح������ة، وا�ستخ������دام تاأثيرها في 

مرا�س النف�سية والفيزيولوجية. معالجة االأ

�سكونية التطور، فالمالحظ اأن ما   -14

غان������ي، قد ال يختلف كثيراً  عر�سه كتاب االأ

ع������ن الخاليا اللحني������ة للق�سائد التي غنتها 

أم كلث������وم )اإال ف������ي حدود البن������اء الجديد،  ا

لح������ان، والت�سامح في مد  والتعبيرية في االأ

أثناء الغناء(. حرف ا االأ

خرى  االرتب������اط باأ�سكال الف������ن االأ  -15

رابي�سك- والخط  )الزخرف������ة والرق�������س -االأ

�سا�سي������ات ذاتها في  العرب������ي(، وتحقي������ق االأ

يق������اع والتكرار والتماث������ل. يجب اأن نقرر  االإ

على كل ح������ال، اأن ال�سمات المعرو�سة كافة 

أ�سكال  ُحققت عب������ر التفاعل بين مختل������ف ا

�سالمية والفنون ال�سائدة  الفنون العربي������ة االإ

لدى العرب في فترات �سابقة.
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بعد ه������ذا اال�ستعرا�س ال�سريع ن�سل 

نظار  أ�سمين������اه التطوير. تتجه االأ اإلى ما ا

غالباً، عندما يتم الحديث عن التطوير، 

اإل������ى نم������وذج مو�سيقي وه������و المو�سيقا 

الغربية، والتي )تُعتبر( متطورة اأكثر من 

أ المط������وِّرون با�ستلهام  مو�سيقان������ا، ويبدا

أ�ساليب تلك المو�سيق������ا ب�سكل ع�سوائي  ا

غير هادف، منطلقين من درا�ستهم لتلك 

المو�سيقا، لدرجة اأن اأغلبهم يكون اأحادي 

المعرفة المو�سيقية، اأي دار�ساً للمو�سيقا 

أ بمحاوالت التطوير  الغربية فقط، ويبدا

أي�ساً،  في مو�سيقانا، التي هي مو�سيقاه ا

دون النظر اإلى طبيعة و�سمات المو�سيقا 

العربي������ة، ودون درا�ستها حت������ى.. ولكن 

هل يحق لنا ا�ستله������ام المو�سيقا الغربية 

هكذا لتحقي������ق م�ستقبل مو�سيقانا؟ قبل 

اأن نجيب، ال بد م������ن ا�ستعرا�س �سماتها 

ب�س������يء م������ن االخت�س������ار، معتمدين في 

ذل������ك المو�سيق������ا الكال�سيكي������ة ح�سراً، 

ودون النظ������ر اإلى مو�سيق������ات المنوعات 

الغربي������ة، التي دخل������ت مو�سيقانا تحت 

لت ُج������لَّ غنائنا اإلى  ا�س������م التطوير، فحوَّ

غن������اء منوعات م�سابه لغن������اء المنوعات 

فيه������ا، ي�سيطر بكثافة، لدرجة اأن مالمح 

م�ستقبل مو�سيقانا تظه������ر قاتمة تماماً، 

اإن لم نتخل�س من �سيطرة هذا النوع من 

الغناء على الذوق العام.

تمتاز �لمو�ضيقا �لكال�ضيكية ب�ضمات عّدة 

�أهمها:

الالغنائي������ة فه������ي على عك�������س مو�سيقا 

ال�سرق، ال ترتبط بالكلمة، مما حقق انت�سارها 

في اأمم مختلفة اللغة في اأوروبا. ت�سبب عدم 

االلت�س������اق بالكلمة ف������ي المو�سيقا الغربية، 

في طول الجمل������ة اللحنية، وانخفا�س ن�سبة 

تماثلها عن ن�سبتها ف������ي المو�سيقا العربية، 

ن  �سوات، الأ كم������ا اأمكن ك�سر التال�سق في االأ

الت المو�سيقية، اأكبر  اإمكاني������ات تنفي������ذ االآ

�سوات الب�سرية. بكثير من اإمكانيات االأ

أي�ساً  ع������دم االلت�س������اق بالكلمة �سب������ب ا

الالاإيقاعي������ة ف������ي اأغلب اأعم������ال المو�سيقا 

يقاع  الغربي������ة الكال�سيكي������ة، حيث يول������د االإ

عموم������اً من خاليا اللحن ذاته، مما مّكن من 

عمال، فغالباً ما يُبعد  اإ�سفاء التعبير على االأ

يق������اع اإمكانيات التعبي������ر المو�سيقية عن  االإ

يقاع يمكن اأن يعبر  اأجواء جديدة، ومع اأن االإ

أو الحزن،  عن بع�������س الحاالت من الف������رح ا

جواء  أن������ه يق�س������ر ع������ن التعبير ع������ن االأ اإال ا

أكثر. وهنا يجب التمييز  ن�سانية المعقدة ا االإ

يقاعية والمو�سيقا المقا�سة  بين المو�سيقا االإ

يقاعية،  زمني������اً، فالمق�سود بالمو�سيق������ا االإ

يقاع  المو�سيقا الت������ي يظهر فيها نب�������س االإ

القوي وتركيباته.

وغاب �لرتجال ف������ي المو�سيقا الغربية، 

بفعل دخول التدوين وتاأثيره الكامل، اإ�سافة 
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�سوات(،  اإلى توظيف الهارمون������ي )تاآلف االأ

ال������ذي هو عم������ل جماع������ي يلت������زم فيه كل 

أداء  مو�سيق������ي باأداء دور معي������ن متزامن مع ا

بداعي هو مجمل ما يقوم  غي������ره، والعمل االإ

ورك�سترا،  به العازفون تحت قي������ادة قائد االأ

بداعي. الذي يحقق وحدة العمل االإ

�لمو�ض���يقي  �لمق���ام  �ضخ�ض���ية  وغاب���ت 

ودوره الوا�سح، ب�سب������ب اخت�سار المقامات 

المو�سيقي������ة اإلى اثنين فق������ط، واال�ستعا�سة 

عن ذل������ك بالهارمون������ي، للتعوي�س عن ذلك 

النق�س، كما غاب التناوب في البناء اللحني 

والقوالب، اإال في قوالب محدودة كالروندو، 

حيث �ساعت الحركات في العمل ال�سمفوني، 

يق������اع وال تت�سارع  الت������ي ال يتناوب فيه������ا االإ

أينا في المو�سيقا العربية. بقي  تدريجياً كما را

اأن ن�سي������ف اأن التطور في المو�سيقا الغربية 

كان دوم������اً على �س������كل طف������رات ومدار�س، 

لدرجة اأن م������ا ن�سفه بالمو�سيق������ا الغربية، 

لم يع������د مطبقاً في المو�سيق������ا الكال�سيكية 

أي�ساً، يقوم الغرب  المعا�سرة، واأ�سبح تراثاً ا

بتطويره عب������ر نماذج بعي������دة كل البعد عن 

النموذج الذي نقوم بمناق�سته.

وباخت�سار ن�ستطيع اأن نقول اإن المو�سيقا 

العربي������ة امت������ازت باالرتب������اط بالكلمة، وما 

ينتج عن ذلك من �سم������ات طبعتها، وخا�سة 

يقاعية، واالرتجال،  في مجال الغنائية، واالإ

وارتباط الم�سمون بالكلمة المغناة، وتماثل 

�سوات المغناة،  الجملة اللحنية، وتال�سق االأ

أ�سا�ساً للعمل  واعتم������اد التك������رار والتن������اوب ا

المو�سيقي، �سمن �سخ�سية مقام تختلف من 

خر. مقام الآ

اأما المو�سيقا الغربية، فقد �ساعت فيها 

أينا، تت�سح في  �سمات معاك�سة تماماً، كما را

التنظيم الكامل للعمل المو�سيقي، واالبتعاد 

عن الغنائية والكلمة.

وهنا ن�س������ل اإلى النقط������ة الرئي�سية في 

البحث المعرو�س: كيف نط������ور مو�سيقانا؟ 

هل نتب������ع نموذج المو�سيقا الغربية؟ �سبق اأن 

جابة بالنف������ي، وهنا يطرح �سوؤال  عر�سنا االإ

جدي������د: هل من نموذج يالئم مو�سيقانا اأكثر 

لنحت������ذي حذوه؟.. يقودنا ه������ذا اإلى ت�ساوؤل 

اآخر.. هل ال بد م������ن نموذج نحتذيه لنطور 

خرين؟.. هل ال بد لنا  مو�سيقانا.. فنقلد االآ

دوم������اً من نم������وذج نقل������ده.. بالطبع ال.. من 

خرون  الممك������ن اأن ن�ستاأن�س بما ق������ام به االآ

م������ن درا�سات، من منهج، م������ن اأدوات علمية 

ب������داع والتط������ور البد اأن  للبح������ث، ولكن االإ

يرتبط������ا بجذورهم������ا، كيال يكون������ا هجينين 

غريبين في وطنهما، وكيال ت�سبح المو�سيقا 

المطورة مو�سيق������ا ال تحقق التوا�سل اإال مع 

موؤلفها فقط.

اإذن: كي������ف نطور مو�سيقان������ا؟ �سنحاول 

نها لي�ست  اإعطاء اإجابات قابل������ة للنقا�س، الأ

مطلقة.. فدوماً كان الجديد عر�سة للنقا�س 
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وال�سك، حتى االتفاق على �سحته ومالءمته 

للمطلوب، اأو رف�سه.

1- الغناء:

اأ- الكلم������ة: بما اأن الم�سم������ون اأتى في 

داً عبر الكلمة المغناة،  الغناء العرب������ي مج�سَّ

التي م������رت فيم������ا م�سى بع�س������ور تخلف، 

������رت �سمن اإطار الغ������زل فقط، بعيدة  وتاأطَّ

خرى للغن������اء، التي تعبر  غرا�������س االأ عن االأ

ن�سانية ب�ست������ى معاييرها،  ع������ن المعان������اة االإ

ف������اإن دعوة ال�سع������راء المجيدي������ن والجادين 

اأ�سبحت ملحة، للتعاطف مع الغناء وحاجته 

المو�سيقية، من خالل:

- عر�������س م�سامين جديدة تطرح هموم 

ن�س������ان العربي المعا�سر ف������ي الم�ستويين  االإ

الع������ام والخا�������س، عل������ى اأن تك������ون الق�سة 

ح������داث المروية ، هي  والحدث وت�سارع االأ

أ�سا�س تلك الم�سامي������ن، وهنا يطيب لي اأن  ا

أنه  ������ر بالم�سرح الغنائي، الذي ال�سك في ا أذكِّ ا

�سا�س لهذه الم�سامين،  �سيحق������ق المدخل االأ

ولنا في التجربة الرحبانية خير مثال.

- م�ساي������رة ال�سكل المطل������وب مو�سيقياً، 

، ت�ساعد على اإطالق ال�سوت  من اأحرف مدٍّ

واللحن، بالن�سبة الدنيا التي قررها الفارابي، 

اأي الثلث، وال�س������كل المطلوب اإيقاعياً، عبر 

اإدخال تغييرات في القافية، �سمن مقاطع، 

لت�ساع������د على دخول الم�سم������ون المق�سود 

هنا ب������اب الغناء ال�ساح������ر. اإن اإغالق الباب 

أم������ام ال�سعراء الحقيقيي������ن، �سيجعل الكلمة  ا

غنية  تراوح في مكانها، وهذا �سيوؤثر على االأ

ن اللحن ال يمكن اأن يكون معبراً  عموم������اً، الأ

عن كلمة ال معنى لها.

العم������ل  أ  يب������دا عندم������ا  �للح���ن:  ب- 

أ�سا�س من الكلمة  المو�سيق������ي م�ستنداً اإل������ى ا

المدرو�سة مو�سيقياً ومو�سوعاً، فاإن محاولة 

الملح������ن التعبير عن اأج������واء الكلمة ال �سك 

�سترفع به������ا اإلى م�ساف حتى تالئم م�ساعر 

الم�ستمع، فاختيار المقام المو�سيقي، يرتبط 

أكان  غنية، �سواء ا بالتاأثيرات المطلوبة لجو االأ

أم ي�سع منه الِكبر واالعتزاز، دون اأن  حزين������اً ا

يرتبط ذلك بال�سلطنة اللحظية للحن. على 

ج������واء المتغيرة في  الملح������ن اأن يدر�������س االأ

حا�سي�������س �سمن العمل  الكلم������ة، وت�سارع االأ

ال�سعري، فيح������اول اأن يمهد لذلك ال�سراع، 

عبر تغيرات المقام������ات، وعبر االنتقال من 

خر بتمهيدات مو�سيقية معروفة لدى  مقام الآ

الملحني������ن المجيدين، اأو في �سدامية تكون 

بحد ذاتها �سورة من �سور التعبير الجديد. 

أو الكلمة المغناة  عندما يكون جو الق�سيدة ا

فيه م�ساع������ر مت�سابكة قلقة، غام�سة، ال بد 

للملحن م������ن اللجوء اإلى مقام������ات معروفة 

أو البحث عن تركيبات جديدة  تحق������ق ذلك، ا

حداث  جنا�������س المو�سيقي������ة العربي������ة، الإ لالأ

تركيبات مقامية جدي������دة، ت�سدم الم�ستمع 
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ُره للجو العا�سف القِلق الذي تتحدث  وتح�سِّ

عنه الق�سيدة.

أ�س�س اإ�سحق  م������كان اأن نعتمد ا لم يعد باالإ

عمال الغنائي������ة الجديدة،  المو�سلي ف������ي االأ

والت������ي كانت تهتم فق������ط بالتواف������ق ال�سليم 

بين ال������وزن ال�سعري والمو�سيقي، كما لم يعد 

ممكناً افترا�س اأهمية االرتباط فقط بالحالة 

اللحظية الت������ي يعي�سها الملحن، كما كان في 

بداي������ات القرن الع�سرين. لقد تحول التلحين 

اإل������ى عمل مدرو�س يخطط ل������ه كاأي م�سروع، 

�سا�س الذي  أ�سا�سه الكلم������ة، التي اأ�سبحت االأ ا

طار،  يحدد جوهر العمل واأجواءه، وفي هذا االإ

اأ�سبح على الملح������ن اأن يدر�س الق�سيدة، اأن 

يعي�سها، مثلما يدر�������س المخرج الفنان ق�سة 

الفيلم ال������ذي �سيخرجه، يدر�س ال�سخ�سيات، 

والح������وار.. يدر�س خلفيات العمل ورموزه، ثم 

خراج عنانه، بع������د درا�سة معمقة،  يطل������ق لالإ

ونقا�س������ات مطول������ة مع كات������ب الق�سة.. هذا 

الو�سع يجب اأن نجد له مالئماً �سمن العمل 

المو�سيق������ي الغنائي، حي������ث الملحن اإذن هو 

المخرج.. �سريطة اأن يكون هو الموزع، الذي 

يوظ������ف التوزيع في الحدود الدنيا التي تغني 

ورك�سترا، واإال  اللحن وال تذهب به، وقائد االأ

م������ر العمل بروؤى ثالث������ة مخرجين، قد ت�سهم 

�سلية للعمل. في تغييب ال�سورة االأ

وهنا ياأتي دور المو�سيقيين والمطربة اأو 

أو المجموعة الغنائية.. في اإيجاد  المطرب ا

طريق������ة يتعامل المو�سيق������ي فيها مع اللحن 

ويعي�سه، لي�س على طريقته الخا�سة، بل على 

طريقة المخ������رج- الملحن. على المو�سيقي 

أداء التعبي������ر المو�سيق������ي، وعلى  اأن يتعل������م ا

أو المطربة اأن يدر�سا الكلمة.. اأن  المطرب ا

يفهماه������ا.. اأن يعتنيا بالتذوق واللفظ. على 

غنية، ما ت�سفه من  ال�سوت اأن يعي�س جو االأ

معاناة، اأن يتمثلها، لقد ذهب وقت االعتماد 

عل������ى ال�سوت فقط، ال ب������د من �سوت قادر 

مو�سيقياً، وق������ادر تعبيرياً، ال بد من اأ�سوات 

ال تح������د الملحن، وال تمنعه م������ن اختيارات 

لحنية جديدة. المط������رب الذي ال يوؤدي اإال 

ما حفظه من الطفولة مطرب محدود. عليه 

اأن يدر�������س، عليه اأن يتدرب، عليه اأن يتمكن 

جواء اللحنية كافة التي يطلبها  من تنفيذ االأ

أي�ساً اأن يكون مثقفاً ثقافة  الملح������ن، وعليه ا

عامة وا�سعة، كي يدرك المعاني التي ي�سعى 

الكاتب والملحن اإلى اإظهارها..

المو�سيقا:   -2

عندما يكون العمل مو�سيقياً غير مرتبط 

�سا�س هو اللحن ال الكلمة،  بن�س.. ي�سبح االأ

والموؤلف المو�سيقي هو الكاتب، الذي يعبر 

عبر اأفكاره فقط، عن المعاني والم�سامين 

نها العم������َل المو�سيقي الجديد،  التي �سي�سمِّ

ورك�سترا، �سريطة  فيما المخرج هو قائد االأ

اأن يق������وم الملح������ن بتوزيع عمل������ه مو�سيقياً، 
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أكثر بكثير  وهن������ا يكون حجم التوزيع مو�سعاً ا

من حالته في حال������ة التلحين. هناك نوعان 

للتاأليف المو�سيقي:

اأ- التاأليف المو�سيق������ي الجمالي، حيث 

بداعي المو�سيقي هو المهم،  يكون العمل االإ

بغ�س النظر ع������ن الم�سمون الذي يمكن اأن 

يعبر عن������ه، فيطلق الموؤلف العن������ان لخياله 

ولعواطفه الجمالية، دون اأن تحده اأي قيود. 

وهنا ق������د تاأتي نقط������ة جديدة ل������م ندر�سها 

غنية كان القالب  قباًل وهي القالب، ففي االأ

ن، فقد اأ�سبح  أم������ا االآ مفرو�س������اً من الكلمة، ا

القالب حراً. هنا يمكن للموؤلف اأن يلجاأ لما 

أم  يريد م������ن القوالب: ال�سرقي������ة المتناوبة، ا

الغربية المفتوحة غير المتناوبة. من المهم 

اأن تكون الجملة اللحني������ة واللغة المو�سيقية 

ذن العربية،  ألفتها االأ هما اللغة ذاتها الت������ي ا

أينا في ذهني������ة الم�ستمع،  والمحقق������ة كما را

والت������ي تتلخ�س في تماث������ل الجمل اللحنية، 

�س������وات، مع الت�سامح في اعتبار  وتال�سق االأ

�سل������ي، ثم يتم  أ�سا�ساً فق������ط للحن االأ ه������ذا ا

اإج������راء التفاعالت عليه، عب������ر الدخول في 

عوال������م تقلي�س التماثل والتال�سق والتناوب، 

واللجوء اإل������ى ات�ساع الجمل������ة اللحنية. هذه 

التفاعالت يجب اأن تك������ون مدرو�سة، ح�سب 

أ�سير  المقامات ال�سرقي������ة الم�ستعملة. وهنا ا

أنن������ا نميل اإلى البوليفون������ي، وهو تاآلف  اإلى ا

ذن ال�سرقية �سماع  لحان، فمثلما تعودت االأ االأ

اللحن الواحد، يمكن لها اأن تعتاد على �سماع 

ول مرة..  آنياً.. ولكن لي�س الأ لحنين متوافقين ا

�سلي ين�س������اب اأوالً، فيتركز  لنترك اللحن االأ

في ذهنية الم�ستمع، ثم نلجاأ اإلى التفاعالت 

البوليفونية، لكي نبرز جماليات لم تظهرها 

لح������ان المقامية اللحني������ة الواحدة. وفي  االأ

الواق������ع عندما يكون اللح������ن بوليفونياً، فاإنه 

يتاآلف في المو�سيق������ا العربية ب�سكل متميز، 

ذن  ن االأ مهم������ا كان المق������ام الم�ستعم������ل، الأ

ال�سرقية )تتقبل( كل لحن على حدة، وبالتالي 

ت�ستطيع تقبل جملة األحان دون اأي تعار�س، 

وهناك تجارب كثيرة في هذا المجال.

�سارة اإليها، اإذ اإن  هناك نقطة تج������در االإ

اال�سطح������اب، والترعي������د، والترهيج، وهي 

للهارموني والبوليفوني،  العربية  المرادفات 

ا�ستعمل������ت لدى العرب، وم������ن ذلك ما ذكره 

غاني في حادثة ابن جامع وتلميذته،  كتاب االأ

عندم������ا غنيا كل منهم������ا بلحن مختلف وفي 

اآن واح������د، وكذلك موؤلفات الكندي وغيره.. 

كما اأن هناك تجارب وا�سحة ل�سيد دروي�س 

خوين رحباني في  ومحمد عبد الوهاب واالأ

هذا المجال.

اإذن، ف������ي العمل المو�سيق������ي الجمالي.. 

�سالة ال�سرقية، وتفاعٌل بوليفوني  ارتباٌط باالأ

ممكن، مع بقاء كل ما ذكر حول دور الموؤلف 

خراج والفرقة المو�سيقية  المو�سيقي في االإ

داء كما �سبق وذكرنا في حالة الغناء. في االأ
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ب- المو�سيقا ذات الم�سمون، والمو�سيقا 

المرتبطة بالتعبير عن حدث ما: هنا تق�سر 

المو�سيق������ا ع������ن التعبير ع������ن كل العواطف 

ن�ساني������ة المت�سابكة، اإن لم نلج������اأ لدرا�سة  االإ

جنا�س  م�ستفي�سة للمقام������ات المو�سيقية واالأ

المو�سيقية وتركيباتهما الممكنة وتداخالتهما، 

آفاقاً هائل������ة اأمام التلحين  التي تفت������ح فعاًل ا

المقامي، للدخول في مجال التعبير ال�سوتي 

الالهارمون������ي.. هذه التداخالت التي تعتمد 

أ�سا�س  أ التفكيك واإع������ادة التركيب، هي ا مبدا

ن�سان، حيث  الحداث������ة في مجم������ل فن������ون االإ

ن�ستطيع اأن نفكك الجملة اللحنية والتركيبات 

المقامي������ة الت������ي فر�سها ارتب������اط المو�سيقا 

العربية بالكلمة وال�سع������ر، وندخل في اأجواء 

ح������رة مفتوحة ال حدود فيه������ا لطول الجملة 

جنا�س  اللحني������ة وال للتداخ������الت الممكنة لالأ

المو�سيقية، وهذا م������ا اأو�سحناه في »نظرية 

جنا�س المو�سيقية المتداخلة«. االأ

اإذن، يبق������ى كل ما ذكرن������اه �سحيحاً في 

�سارة اإلى  فقرة المو�سيقا الجمالية، م������ع االإ

جنا�س المو�سيقية  �سرورة ا�ستعمال نظرية »االأ

�سا�������س المقام������ي  المتداخل������ة« لتطوي������ر االأ

للمو�سيقا العربية الحديثة.

الرتجال:   -3

ينبغ������ي اأال تن�سين������ا الحداث������ة المطلوبة 

الغنى الكبي������ر الذي ت�ستند اإلي������ه مو�سيقانا 

آلية االرتجال  في مو�سوع االرتجال.. كانت ا

القديم������ة ت�ستن������د اإل������ى قاع������دة متينة من 

المعرفة بالمقامات ال�سرقية، واأ�سول اإظهار 

أ�ساليب التنقل بينها، وت�سويرها  كل منها، وا

على درجات �سوتي������ة مختلفة.. يمكن اليوم 

اأن ي�ستند االرتجال اإلى قاعدة مماثلة، ولكن 

انطالقاً م������ن ارتباط كل مق������ام باآلية تاأثير 

مختلف������ة.. اإ�سافة اإلى قاع������دة عري�سة من 

المعرفة بالتداخ������الت الجديدة والمقامات 

أ التفكيك  الجدي������دة المعتم������دة على مب������دا

والتركيب، فاالرتجال يبقى دوماً حواراً بين 

ن الحوار مبا�سر ال  المو�سيقي والم�ستمع، الأ

أداء الفرقة.. ومع  �سياع فيه عبر التدوين وا

ذلك، فلك������ي يكون الحوار مت�ساًل وحقيقياً، 

ن�سان المعا�سر،  يجب اأن يعبر عن حقيقة االإ

ال������ذي اأ�سبح معق������د العواط������ف، مت�سابك 

حا�سي�س، م�سبعاً بالقلق والمعاناة والوحدة،  االأ

في عالم كل������ه مادة و�سرعة و�سخب.. والبد 

من توليد �سيغ جديدة ت�سمح باإعادة االعتبار 

لالرتجال واإنتاج اأعماله وتقديمها للجمهور 

في ف�ساءات مالئمة.

�سارة اإلى �أهمية �لثقافة  4- وهنا تجدر االإ

�لمو�ض���يقية للجمه���ور ف������ي ح�س������ن ات�سال 

الحوار بي������ن المو�سيق������ي والم�ستمع، فنحن 

نالح������ظ كمو�سيقيي������ن، اأن الم�ستمع القديم 

كان يط������رب للحركة المفاجئ������ة، واالنتقال 

المفاجئ، بين المقامات المو�سيقية، وذلك 
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نابع م������ن معرفته بما يج������ري، بينما اأ�سبح 

يام ال يط������رب اإال للمتكرر،  جمه������ور هذه االأ

حتى اإن كب������ار المطربين اأمثال محمد عبد 

الوه������اب و�سباح فخ������ري وغيرهم، ابتدعوا 

ظاهرة الق�سيدة الملحنة والموال الملحن.. 

لن يك������ون الحل هن������ا اإاّل بتقوي������ة الدرو�س 

المو�سيقية ف������ي المدار�������س، وتوجيهها اإلى 

ُح�سن تذوق الفن المو�سيقي العربي.

التعليم المو�سيقي المتخ�س�ش:   -5

أين يمك������ن اأن تطب������ق متطلبات تحقيق  ا

أين يمكن  م�ستقبٍل زاهر للمو�سيقا العربية؟ ا

نها  اأن يّطلع عازف على القواعد التي �سي�سمِّ

�سل������وب القدي������م المخت�������س  ارتجاالت������ه: االأ

أم الجدي������د المخت�س بالتعبير..؟  بالطرب، ا

أي������ن يمكن اأن يدر�س ملح������ن نا�سئ نظريات  ا

جنا�������س والتراكي������ب المقامي������ة  تداخ������ل االأ

أين يمك������ن اأن يطلع مطرٌب  النا�سئ������ة عنها؟ ا

أ�سالي������ب الغناء المطرب  �س������وات، وا على االأ

أين يمكن اأن يدر�س ملحٌن ال�سعر  والمعبِّر؟ وا

والكلمة وتذوقهما؟ �سوؤال يطرح نف�سه ونحن 

والمطرب  والملح������ن  المو�سيق������ي  نطال������ب 

أين يتعلم عازفو القانون الجدد..  بالتطوير. ا

طار الجديد؟ اإنها  اأو عازف������و العود.. هذا االإ

أثبتت نف�سها وال�سك، ولكنها، اإن لم  مواهب ا

تحظ بالرعاية، �ستكون كوهج يلمع وينطفئ. 

ال مج������ال ال�ستمرارية العطاء، اإاّل من خالل 

اإط������ار يرعى كل هذه المواه������ب، ويقدم لها 

اإمكانية  العل������م والمعرف������ة، ويدعمها ف������ي 

تقديم فنونها في اأمكنة نظيفة تحترم الفن 

وتقد�س������ه.. واإال �ستكون المو�سيقا مح�سورة 

ف������ي مرافقة مجال�س الله������و.. البد للمواقع 

المرتبط������ة بالمو�سيقا الج������ادة من اأن توؤمن 

للعاملي������ن في هذا المجال عي�ساً كريماً، كي 

ال تجتذبهم اإغراءات المو�سيقا الم�سيطرة.

نقاط اأخرى:  -6

خي������رة عودة  • الحظن������ا ف������ي العقود االأ
أ�سكال  ف������رق الغن������اء الجماعي اإلى تقدي������م ا

الغناء الفردي. نعتقد اأن م�ستقبل المو�سيقا 

العربية �سوف ي�سهد تطوراً للطريقين: الغناء 

الجماعي والغناء الف������ردي، من المتوقع اأن 

يك������ون الم�سرح الغنائي ق������ادراً على احتواء 

ال�سكلين بما ي�سمن تكاملهما.

• الب������د من دعم التجريب، فنحن عندما 
ن�ستعر�س تجربة �سي������د دروي�س في تجريبه 

لم�سرحة المو�سيقا العربية، وتغييره ل�سيغة 

المطرب- الملحن التي كان������ت �سائدة، اإلى 

�سيغة الملحن- الموؤدي التي تلت، ونجاحه 

في ت�سمي������ن الم�سرحية الغنائية العديد من 

العنا�سر، الب������د من اأن نتذك������ر اأن الم�سرح 

الغنائي نف�سه كان يفت������ح له المجال لذلك، 

واأن الجمهور كان بت�سجيعه يوؤمن ا�ستمرارية 

هذه التوجهات.
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• الب������د م������ن تقوي������ة النق������د التحليل������ي 
للمو�سيقا العربية، لك������ي ن�ستطيع اأن نحقق 

ثقافة جماهيرية وا�سع������ة، ون�ساهم في رفع 

�سوية الذوق العام، وخا�سة من خالل اإ�سدار 

المج������الت المو�سيقية المتخ�س�سة، وكذلك 

والتلفزيونية  ذاعي������ة  االإ المو�سيقية  البرامج 

أ�ساليب التذوق المو�سيقي. التي ت�سرح ا

واأخيرًا

اإن تحقي������ق م�ستقبل م�س������رق للمو�سيقا 

العربي������ة ال يكون باالنقط������اع عن الجذور، 

عي������ن عما  ذان واالأ وال يك������ون باإغ������الق االآ

قامت به �سعوب اأخ������رى، في مجال تطوير 

مو�سيقاه������ا، من جهة، ولكن������ه ال يكون، من 

جه������ة اأخ������رى، اإال باال�ستن������اد اإل������ى �سمات 

�سيلة، وعبر االنطالق  المو�سيقا العربية االأ

منها، والت�سل������ح بالثقافة والعل������م وال�سقل 

المتخ�س�سة،  المو�سيقي������ة  المعاه������د  عبر 

أ�ساتذة التراث  أ�ساتذته������ا، ا التي تجمع بين ا

أ�ساتذة التجريب.. وكذلك تاأمين المواقع  وا

ن  م فيها الفن النظيف، وال�سعي الأ التي يقدَّ

ال يك������ون التطوير نبت������ة غريبة، في مجتمع 

�سرقي اأ�سيل، ي�سعى للمحافظة على هويته 

وقوميته.

عبر كل هذا يمكن اأن نقول اإن التطوير 

أبينا ولكنه  أم ا ممكن، ال بل و�سروري، �سئنا ا

تطوي������ٌر مدرو�س، ال ي������وؤدي بمو�سيقانا اإلى 

تقليد منوعات الغرب اأو مو�سيقاه التقليدية، 

وال ي������وؤدي بنا اإلى رف�������س مخاطبة الح�س، 

ن�سان  واالتجاه فقط اإلى مخاطبة العقل، فاالإ

نف�ٌس وح�سٌّ وعقٌل وغريزة. اإنَّ على المو�سيقا 

ن�سانية، كلٌّ  اأن تخاطب كل هذه العنا�سر االإ

أ�سلوٍب خا�س، يرقى  في وقت������ه، وكلٌّ ح�سب ا

ن�س������ان الحقيقية،  بالمو�سيق������ا لتكون لغة االإ

لغة العواطف، والم�ساعر، والعقل.
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اأديب وناقد و�ساعر �سوري. ❁

احلركية يف �شعر البحرتي

جميل ح�سن

❁

اعر فذساعر فذساعر فّذ في ر�سم  سبو عبادة البحت������ري �سبو عبادة البحت������ري � أ ا

�اهيه في ذلك �اهيه في ذلك � فيما  اهيه في ذلك ساهيه في ذلك س سورة الحركية، ال ي�سورة الحركية، ال ي� ورة الحركية، ال ي�سورة الحركية، ال ي�س سال�سال�

آخ������ر. فهو يقر بها من �سمعك  اعر ساعر ساعر ا س �س � �نعلم �نعلم �

ور الحركية سور الحركية سور الحركية  سرك في بع�ض ال�سرك في بع�ض ال� رك في بع�ض ال�سرك في بع�ض ال�س سرك وي�سرك وي� رك وي�سرك وي�س سوب�سوب�

ااعرك حتى ليجعلك وكااعرك حتى ليجعلك وكاأنك في  اعرك حتى ليجعلك وكساعرك حتى ليجعلك وكس سك وم�سك وم� ك وم�حوا�سك وم�حوا�سَّ َّحوا�سَّ

أ. اهد، تنفعل بما ترى وتقراهد، تنفعل بما ترى وتقرا هد، تنفعل بما ترى وتقرسهد، تنفعل بما ترى وتقرس سميم الم�سميم الم� ميم الم�سميم الم�س س�س�

ان يقارن بان يقارن باأبي  أ ومع ذلك فقد كان يرف�ض ا

ة: اأنت  ة: ة. فقد قيل له مرة: ة. فقد قيل له مرَّ َّة. فقد قيل له مرَّ ًتمام وفاًءتمام وفاًء منه وموّد

إب������ي تمام، فق������ال: واهلل اإّن هذا  إب������ي تمام، فق������ال: واهلل  أ ع������ر من سع������ر من سع������ر من ا س�س� أ ا

بعت سبعت سبعت  سه؛ واهلل ما �سه؛ واهلل ما � ه؛ واهلل ما �الكالم ال يرفعني وال يحطه؛ واهلل ما �الكالم ال يرفعني وال يحّط

حافه.سحافه.سحافه. سال من �سال من � الطعام اإ
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بيع. فقد  بيع. فقد بياته في الربيع. فقد بياته في الرَّ َّبياته في الرَّ
أ من منا ال يحفظ ا

ول  اتذتنا و�ضربوا لنا بيتها اضاتذتنا و�ضربوا لنا بيتها اضاتذتنا و�ضربوا لنا بيتها االأ ض�ض� أ اياها اياها ا انا انا اإ نا ضنا ض ض�ض� �در�درَّ

رحوا، وضرحوا، وضرحوا، واأعطوه  ضو �ضو � أ مثاالً في بع�ض ما قالوا ا

لنا عنواناً لنكتب حوله في مو�ضوعات التعبير 

اء(؛ وكذل������ك فعلنا نحن مع تالمذتنا ضاء(؛ وكذل������ك فعلنا نحن مع تالمذتنا ضاء(؛ وكذل������ك فعلنا نحن مع تالمذتنا  ضن�ضن� )االإ

ين ضين ضين  ض�ض� ّظ������ن المعلمين والمدّر�ظ������ن المعلمين والمدر�ظ������ن المعلمين والمدّر
أ اأو طالبنا، وما ا

اتوا وياتوا وياأتون بعدنا اإال فاعلين مثلنا. أ الذين ا

ف ضف ضف  ضد في و�ضد في و� د في و� يكاد يتف������رد في و� يكاد يتف������رَّ َّ يكاد يتف������رَّ ض ه������ذا الن�ّض ه������ذا الن�ّ ه������ذا الن�ّض اإنَّ

بي������ع لما ينب�������ض فيه من حي������اة وحيوية  بي������ع لما ينب�������ض فيه من حي������اة وحيوية الربي������ع لما ينب�������ض فيه من حي������اة وحيوية الرَّ َّالرَّ

امع. ونكتفي ضامع. ونكتفي ّضامع. ونكتفي  ّو ال� ضو ال�ّضو ال� أ ميم القارئ ضميم القارئ ضميم القارئ ا ضلى �ضلى � إوولوج اإ إوولوج 

بيات القليلة التالية: منه باالأ

لق يختال �ضاحكاتاك الربيع الطلق يختال �ضاحكاتاك الربيع الّطلق يختال �ضاحكًا اأ

يتكلما اأن  ك��اد  حتى  ك��اد ضن  حتى  ك��اد ضن  حتى  ن  ض�ض� الُح الح�م��ن  الُح�م��ن  ُم��ن 

ق الدضق الدضق الّدجى ضفي غ�ضفي غ� في غ�( في غ�(  ه )النيروز()1 ه )النيروز(فقد نبه )النيروز(فقد نبَّ َّفقد نبَّ

م���ا م���ا���وم���ا���وَّ ُن ن���وم�������س  ���وم�������س  ب���الأ ك�����ّن  وْرٍد  وردوائ��������ل  وْردوائ��������ل  ْوائ��������ل  اأ

����ُه ����هن����هنَّ ا�����دى ف����ك����ا�����دى ف����ك����اأ �����دى ف����ك���� ال�����ن�����دى ف����ك���� ال�����نَّ ���ق���ه���ا ب�������رُد ���ق���ه���ا ب�������ردي���ف���ت���ق���ه���ا ب�������ردي���ف���تِّ

��م��ا��ت��م��ا��ّت��م��ا ��ت��ك��ت��َك ��ك م��ك ُم ْ ك����ان ق���ْب���ل ك����ان ق���ب���ل ك����ان ق���ْب���ُل ي���ب���ثُّ ح��دي��ث��ًا

��هض��هض��ه ل��ب��ا��� ل��ب��ا���ضب���ي���ع  ضب���ي���ع  ال���رَّ ل��ب��ا���  ال���رب���ي���ع  ل��ب��ا���  ب���ي���ع  ال���رَّ  َّ رّد ردض��ج��ر  ردض��ج��ر  ��ج��ر  ��� ���ضوم�����ن  ضوم�����ن 

منمنما ُب������ردًا  ب������ردا��رت  ُب������ردا��رت  ُ��رت  بضّ بض��رت  ��رت  ن����� ك��م��ا  ن�����ضل���ي���ه  ك��م��ا  ضل���ي���ه  اإ

ّ نرانا نترّد نرانا نترّدد  ض الن�ض الن�ض أنا حيث يبداأ افافاإذا بدا

طاللة  أين نبداأ حوارنا معه. مع االإ قلياًل من ا

ام من حالة الفرح التي يام من حالة الفرح التي ياأتيك بها ومن  أ ا أ نبدا

ة التي  ة التي م من الحالة العامة التي م من الحالة العامَّ َّم من الحالة العامَّ
أ اين ياين ياأتيك ذلك؟. ا أ ا

هد؟ ضهد؟ ضهد؟ اأو غير ذلك. ضيعها الم�ضيعها الم� يعها الم�ضيعها الم�ض ض�ض� �ي�يُ

أنَت بالذات.  اتاك اتاك ا أ اتاك الربيع. لكن كيف اتاك الربيع. لكن كيف ا أ ا

امع المعني بالمو�ضوع؟. ضامع المعني بالمو�ضوع؟. ضامع المعني بالمو�ضوع؟.  ضو ال�ضو ال� أ أن������ت القارئ ا ا

اره وكاره وكاأنه  ره وكوره وكّو وضوض ض ي�ض ي� ال��ال��ال ������ �ف����ف��� أ أت������اك )يختال �ضاحكاً( ا ا

واحد م������ن اأ�سدقائك المقّربي������ن ياأتيك من 

ُرهُ كيف  غيبة اأهاجت �سوقاً اإلى روؤيته. فت�سوُّ

يك������ون الفرح مع اإطاللته علي������ك، وكيف اأن 

كلمات الن�س اأوحت بهذا الجّو كله.

كمال الوزن  اأدخل كلمة )م������ن الح�سن( الإ

ال�سعري اإذ البدَّ منها اأو مما يماثلها، وحاالً 

يعود اإلى حالة الحرك������ة والحياة )حتى كاد 

اأن يتكلما(.

أ  زهار وال������ورود، بدا أ االأ ومن حي������ث نبدا

بنا ال�ساعر: كنَّ براع������م تهّم بالتفتح. تاأتيها 

الب�سارة بما �سميناه نحن في مو�سع ومو�سوع 

آخ������ر )اللغ������ة الكونية(، فتفتح م������ع اإ�سراقة  ا

الفجر الحيوي الدافئ.

أوائل  )وقد نبه النيروز في غ�سق الدجى ا

ما( وتُتابع الحياة حيويتها  م�س نوَّ ورٍد كنَّ باالأ

وحركيتها في البيت الثالث بقوله:

أن������ه يبثُّ حديثاً  )يفتقه������ا برد الندى فكا

آثار  كان قبُل مكتّما( فالّن������دى هنا لي�س من ا

الرطوب������ة ف������ي الجو كم������ا تقول لغ������ة العلم 

أليف  ر�س������اد الجوية. الندى هن������ا زائر ا واالأ

زه������ار ليهم�س لها بحديث  أت������ي الورود واالأ يا

أتاها به من قب������ل، اإْذ كان يكتمه  خا�������س ما ا

أوانه مع اإطالل������ة الربيع  عنه������ا حتى يئي������ن ا

ال�ساحك المختال.

في������كاد يك������ون ه������ذا الم�سه������د اإن�سانياً 

حاديث؟ وكيف يُهم�س  خال�ساً، اإْذ لمن تبّث االأ

بها؟.
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هر  ولم يب������ق ال�ساعر عن������د ال������ورد والزَّ

واإن�سانية الم�ساهد بل اأكمل ذلك بر�سم �سورة 

�سج������ار التي ك�ساها  زهار ونقله������ا اإلى االأ لالأ

بال������ورق والزهر بع������د ُع������ري دام طرفاً من 

ف�سل الخريف وطوال ف�سل ال�ستاء. ولم يُبِق 

الم�سهد مجّرد ت�سوير لم�سهد بل اأعطاه دفعة 

من حياة )كما ن�سرت( وما قبلها بقوله:

)ومن �سجر رّد الربيع لبا�سه عليه... ذلك 

اللبا�س لي�س كثياب ال�ستر والدفء فقط بل 

هو لبا�ٌس مو�ّسى بالو�سي المنمنم.

نرانا اأطلنا الوقوف قلياًل مع هذا الن�س 

نا اإليه لي�سركن������ا بجوارحنا  وهو ال������ذي �سدَّ

مر وا�ستر�سلنا. كلها، فطاب لنا االأ

ن ننتقل اإلى غيره. وليكن اإلى )اإيوان  واالآ

ك�سرى( في )المدائ������ن( المدائن المهجورة 

بعد اأن ا�ستعاده������ا العرب اإلى حيث و�سُعها 

ر�س العربية. الطبيعي في االأ

أبيات الن�س ثم  ونكتب � فيما يلي � بع�س ا

نحاورها:

ــهــُت ــرْت رحــلــَي الــهــمــوُم فــوجَّ ـسَ َحــ�ـ

َعن�سي)3( الــمــدائــن  اأبــيــ�ــش)2(  اإلـــى 

ـــــى مــــــن الـــــهـــــمـــــوم واآ�ـــــســـــى اأنـــــ�ـــــســـــلَّ

َدْر�ــش)6( �سا�ساَن)5(  اآل  من   )4( لمحلٍّ

ـــوالـــي ذّكــرتــنــيــهــُم الـــخـــطـــوُب الـــتَّ

ولـــقـــد ُتــــذكــــُر الـــخـــطـــوب وتــنــ�ــســي

ـســورة )اإنــطــاكــيــَة( فــــاإذا مــا راأيــــت �ـ

وفـــــــر�ـــــــشِ روٍم  ـــــيـــــن  ب ارتــــــــعــــــــت 

مـــــن مـــ�ـــســـيـــح فـــيـــهـــا بـــعـــامـــل رمـــــٍح

وُمــــلــــيــــٍح تـــحـــت الـــ�ـــســـنـــان بـــتـــر�ـــشِ

ـــروان والـــمـــنـــايـــا مــــواثــــٌل واأنـــــــو �ـــس

الّدرف�ِش)7( تحت  ال�سفوف  يزجي 

تــ�ــســف الــعــيــن اأنـــهـــم ِجـــــدُّ اأحـــيـــاء

ــــهــــم بـــيـــنـــهـــم اإ�ــــــــســــــــارة ُخـــــر�ـــــشِ ل

يـــغـــتـــلـــي فـــيـــهـــم ارتـــــيـــــابـــــَي حــتــى

ــــــــــــداي بـــلـــمـــ�ـــشِ اهــــــُم ي تــــــتــــــقــــــرَّ

اماً 
ّ
يظه������ر ال�ساعر هن������ا راوي������ة ور�س

)فناناً ت�سكيلياً( و�ساع������راً مبدعاً واإن�ساناً 

ن�سانية، ول�سُت  ممتلئاً بالم�ساعر والقيم االإ

وفّيه حقه علي  اأدري م������ا اأقوله عنه هنا الأ

أن������ا الق������ارئ؛ ال�ساعر يمّه������د للن�س بما  ا

ي�سب������ه )اأر�سية اللوحة( الت������ي �سير�سمها 

لما �ساهد. فيدي������ر الم�سهد في مخيلته. 

بت�س������وره كيف �سيُدير ري�ست������ه فيه، كيف 

ألوان������ه. كيف يجاوره������ا ويداخلها  يمزج ا

وي�سيء لوحتها.

ف������ي لحظة من لحظات همه وا�سطرابه 

النف�سي:

 الهموُم( فواتته فكرة اأن 
َ
)ح�سرت رحلي

كا�سرة( في )المدائن( وهي  يزور ق�سور )االأ

ى اأي يعتبر  �سَّ
لي�ست بعيدة عن بغ������داد. فيتاأ

أو درو�ساً ف������ي الحياة. هوؤالء  ويتعل������م در�ساً ا

بُناة هذه الق�سور والتي غدت طلوالً دار�سة، 

ن فياأ�سى  و�ساَدةُ البالد يوم بنوها اأين هُم االآ

لهم وياأخذ الِعبرة.
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أت�سلّ������ى( عن الهموم. فتوجه  أو ا أتاأ�ّسى )ا ا

براحلت������ه )ناقت������ه( اإليه������ا. واأول انطباع في 

تذّكره قوله:

أبو العتاهية( قبله: أتاأ�ّسى(؛ وكما قال )ا )ا

ب         را ِلـــــــــُدوا لـــلـــمـــوت وابـــــنـــــوا لــلــخــ

فــــكــــلــــكــــُم يــــ�ــــســــيــــر اإلـــــــــــى تـــــــــراِب

وبه������ذا موا�ساة له ع������ن همومه ومتاعب 

�سى  حيات������ه، واإْن يكن فيه م�سحة الحزن واالأ

باط������رة الفر�������س العظ������ام اإْذ ترك������وا ذلك  الأ

الملك العري�س وال�ّسط������و على بلدان الغير 

)العرب(.

م������ة  ط������الل المهدَّ وعندم������ا يدخ������ل االأ

تناديه �س������ورة تكاد تنطق عل������ى الجدران. 

ه������ي المعركة الفا�سلة ف������ي )اأنطاكية( بين 

اإمبراطوريت������ي الجبابرة )ال������روم والفر�س( 

هنا يجع������ل التاري������خ ي�ستعي������د ذاكرته في 

اإحداهم������ا  متعاديتي������ن،  اإمبراطوريتي������ن 

أذابه������ا  ا وق������د  الفار�سي������ة  مبراطوري������ة  االإ

�س������الم فان�س������وت تحت ل������واء الح�سارة  االإ

مبراطورية البيزنطية  العربية، والثاني������ة االإ

�سالم من اأر�س  )الرومانية( وقد اأخرجها االإ

العرب اإلى داخل حدودها الطبيعية.

نَّ يُدخل الحياة 
وت������رى ال�ساعر تّواق������اً الأ

والحيوية اإلى داخل الم�سهد، وحالما ي�سبح 

الم�سه������د بكليته حا�س������راً اأمامه )يخاطبك( 

أو بع������ده بقليل،  أن������ه دع������اك لتدخل معه ا وكا

أو وراءه  أو ربما كاأنك ت�سلّل������ت ودخلت معه ا ا

فيق������ول لك � ل������ك اأنت: ولعل������ه يخبرك بعد 

عودته:

)فاإذا ما راأيت �سورة اأنطاكية ارتعت بين 

 وفر�ِس(.
ٍ
روم

ويجعلك ت�ساهد الفر�سان بين الطرفين 

ي�سولون ويجولون فقال:

)بالرماح( ولم يقل )بال�سيوف(.

لكن������ه ال يخفي هواه م������ع الفر�س حيث 

يقول:

أنو�س������روان يُزج������ي  )والمناي������ا مواث������ل وا

ال�سفوف تحت الّدرف�س(.

ويحرك الم�سهد بلم�س������ة �سعرية ممتعة 

حيث يقول:

أنهم جدُّ اأحياء لهم بينهم  )ت�سف العين ا

اإ�سارة ُخر�ِس(.

ويتدرج في تحريك الم�سهد ودفع الحياة 

والحيوية في كيانه فيبلغ به الدرجة الق�سوى 

اإذ يقول:

)يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقّراُهُم يداي 

بلم�ِس(

وك������م هي لطيفة وممتعة ه������ذه المبالغة 

التي يختم بها الم�سهد.

❁    ❁    ❁

������ا )بركة المتوكّل( فنتجاوزها لكن لي�س  مَّ
أ ا

أ قوله: قبل اأن نُمتع القارئ الذي ربما لم يقرا

ها          وانب ج ي  فــ تــــراءت  الــنــجــوُم  اإذا 

ـــبـــت فيها لــيــاًل حــ�ــســبــَت �ــســمــاًء ُركِّ
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وننتق������ل حاالً اإلى )معركت������ه مع الذئب(، 

أ�ساتذتنا تحت عنوان )و�سف  وقد دّر�سها لنا ا

الذئب(؛ وهذا عنوان كم������ا �سترى بعد قليل 

اليطابق الواقع وال يكفي اأو ال ي�سح بالمّرة:

زوره يحمل  العين  مــلَء  واأطل�ش)8( 

ُنْهد وًى)9(  �سُ جانبيه  من  واأ�سالعه 

طواه الطوى)10( حتى ا�ستمرَّ مريرُه

فما فيه اإل العظُم والروح والجلد

دى ُيق�سق�ش ع�ساًل)11( في اأ�سرتها الرَّ

البرُد اأرعـــده  المقرور  كق�سق�سة 

�سما لي وبي من �سّدة الجوع ما به

رغُد عي�سة  بها  ُتعرف  لم  بيبداَء 

كـــالنـــا بـــهـــا ذئــــــٌب يـــحـــدث نــفــ�ــســه

)13( ه الَجدُّ ب�ساحبه والجّد)12( يتع�سُ

فهجته فارتجزت  اأقعى  ثم  عــوى 

الرعُد يتبعه  الــبــرق  مثل  فاأقبل 

ري�سها  تح�سب  خــرقــاَء  ــُه  فــاأوَجــْرُت

م�سوّد والليل  ينق�شُّ  كوكب  على 

و�ـــســـرامـــة جـــــــراأة  اإل  ازداد  فـــمـــا 

الــِجــّد مـــر منه هــو  اأن الأ واأيــقــنــت 

ن�سلها فاأ�سللت  اأخـــرى  فاأتبعتها 

بحيث يكون الّلبُّ والرعب والحقُد

دى ــــــه مــنــهــل الــــرَّ فــخــرَّ وقـــد اأوردُت

ـــــِورُد عــلــى ظـــمـــاأٍ لـــو اأنــــه َعــــــُذَب ال

عت الح�سا )14(فا�ستويته وقمُت فجمَّ

وْقـــُد تحته  مــن  ولــلــرمــ�ــســاء  عليه 

ونـــْلـــت خــ�ــســيــ�ــســًا مــنــه ثـــم تــركــتــُه

واأقـــلـــعـــُت عــنــه وهــــو مــنــعــفــر فـــرُد

نتمنى اأن يكون البحتري �سادقاً هنا فقد 

قي������ل اإنه كان من اأجبن الخل������ق مالنا ولهذا 

الم������زاح، ولننظ������ر اإلى هذه اللوح������ة الفنية 

بداعية كيف جلَّ������ى البحتري في تحريك  االإ

ال�س������ورة في الم�سهد )ع������وى(، )ثم اأقعى(. 

)فارتجزت(. )فهجته(. )فاقبل مثل البرق( 

وهو يزمجر ويهدر مهتاجاً لالفترا�س. )مثل 

البرق يتبعه الرعد(. 

ها       ري�س خرقاء)15(تح�سب  فاأوجرته 

م�سودُّ والليل  ينق�شُّ  كوكٍب  على 

راحت )الخرقاء( تلمع كاأنها �سهاب يلمع 

أليٍل. في ليل ا

هُم هدفه، فزاد الذئب   ال�سَّ
وقد اأخطاأ

اهتياجاً وزمجرة و�س������دَّ بانق�سا�سه فراح 

ه������م الثاني يتب������ع اأخاه، وق������د اأ�ساب  ال�سَّ

الهدف بحيث اأ�ساب الذئب في مقتل في 

أ اأخونا ال�ساعر  قلبه، وهوى �سريعاً فه������دا

ألم يق������ل في مطلع  ة الم�سه������د. ا من ح������دَّ

الن�س:

ة الجوع ما به؟ �سما لي وبي من �سدَّ

كالنا بها ذئب يحدث نف�سه ب�ساحبه...

في ق�سيدته ال�سينية )في اإيوان ك�سرى( 

أنف�سهم: يقول مندداً بهوؤالء ا

مـــــان اأ�ـــســـبـــح مــحــمــوًل       وكـــــــاأن الـــــزَّ

خـــــ�ـــــشِ خـــــــ�ـــــــشِّ الأ هـــــــــــواه مـــــع الأ

خ�س(  ولنالح������ظ كيف ك������ّرر كلم������ة )االأ

وغاد  واأظه������ر مزيداً من الحنق له������وؤالء )االأ
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الخ�سي�سي������ن( وللزمن الظال������م الذي اأو�سل 

المجتمع اإلى تلك التراتبية البغي�سة.

عمى  اأال يذك������ر هذا ب�س������ورة الحّمال االأ

البن الرومي؟ فالتراتبية االجتماعية والظلم 

أ�سمالية  قطاع والرا هما.. هما في مجتمع االإ

الت������ي اأو�سلتنا اإلى ه������ذا الم�ستوى الفاح�س 

المتوح�س المخيف؟.

ق������ل من لحم  وقد �س������د رمقه عل������ى االأ

فري�سته التي لم يكن لحمها م�ست�ساغاً.

ولم ين�َس اأن يقول: اإن ما اأحوجه اإلى اأن 

مالُق والحاجة؛  ي�سرب في ال�سحراء هو االإ

وذل������ك ناتج ع������ن الظل������م االجتماعي فقال 

بمرارة وا�سحة وقهر:

بجورها الليالي  فينا  حكمت  لقد 

له ق�سد لي�ش  الدهر  بنات  وحكم 

اأفي العدل اأن ي�سقى الكريم بجورها

وياأخـذ منها �سفوها القعَدد الوغـد)16(

- ونمر عابرين ببركة المتوكل )المتوكل 

عل������ى اهلل الخليف������ة العبا�س������ي الم�سهور(، 

أو يو�سف باأنه �ساعر  وكان يع������ّرف البحتري ا

المتوكل، تلك البركة التي اأبدعت �سنعاً فهي 

من مظاهر ترف الخلفاء العبا�سيين في ذلك 

الزمان. يقول �ساعرنا في و�سفها:

ها           وانب ج ي  فــ تــــراءت  الــنــجــوم  اإذا 

فيها ُركــبــت  �ــســـــمــاًء  ح�سبت  لــيـــــاًل 

ث������م ننتقل ح������االً اإل������ى و�سف������ه )موكَب 

المتوكل( وهو ذاه������ٌب اإلى ال�سالة في عيد 

الفطر. والق�سيدة اأ�ساًل في تهنئة الخليفة 

الً( وهو ما  وَّ
أ بالعي������د، حيث يق������ول )غ������ِزالً ا

�سنفه نقاد ال�سعر ب� )الغزل التقليدي(:

فيقت�سى ُي�ستطاع  َعْلوة  ديــن  هل 

ر فيق�سِ ي�ستفيق  عـــْلـــوَة  بــيــن  اأم 

مــودتــي بــعــ�ــش  واإن جــانــبــُت  اإنـــــي، 

ــُر وتــــوهــــم الــــوا�ــــســــون اأنــــــي ُمــقــ�ــسِّ

المجتلى العيون  حر  �سِ ليَروقني 

حــمــُر الأ الــخــدود  ورُد  وي�سوقني 

ثم، بع������د المقّدمة الغزلي������ة التقليدية 

بداع: البيان  التي ل������م يُفتُها اأمران م������ن االإ

الفائ������ق الجمال والحركة ف������ي الكلمات اإْذ 

لف������اظ وال�سور  يح�������سُّ الق������ارئ بنب�س االأ

ريفة ينتقل اإلى تهنئة الخليفة  والمعاني الطَّ

بالعي������د وبو�سف موكبه ذلك الو�سف الذي 

يُّ �سارح ع������ن اإيفائه حقه. فهو 
قد يعجز اأ

بداع الفن������ي حتى لي�سبح  يتمادى ف������ي االإ

أو ر�سُده اأمراً �سبه  القب�س على الم�سه������د ا

ر. متع�سِّ

اأفــ�ــســل �سائٍم بــالــبــرِّ �ــســمــَت واأنــــت 

تــفــطــر  الــــر�ــــســــيــــة  اهلل  ـــنـــة  وبـــ�ـــس

ه        فــانــعـــــم بـــيـــوِم الــفــطـــــر عــيــنـــــًا اإنـــــ

ــُر يـــــــوم اأغـــــــــرُّ عــلــى الــــزمــــان مــ�ــســـــهَّ

الموك�ب:

خلنا الجبال ت�سير فيه وقد غدت

كـــــدر ــره الـــعـــديـــد الأ ــّي عــــــددًا يــ�ــس

عي تدَّ والــفــوار�ــش  ت�سهل  والخيل 

ـــة تــزهــُر ـــنَّ ـــس � والــبــيــ�ــش تــلــمــح والأ
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د في ال�سحى وال�سم�ش طالعة توقَّ

كــــدُر الأ الــعــجــاُج  ويطفئها  طــــورًا 

فانجلى وجهك  بنور  طلعَت  حتى 

العثيُر ذاك  وانجاب  الّدجى  ذاك 

فــافــتــنَّ فــيــك الـــنـــاظـــرون فــاإ�ــســبــٌع

يـــومـــي اإلــــيــــك بـــهـــا وعــــيــــٌن تــنــظــُر

ـســيــَت مــ�ــســيــة خــا�ــســع مــتــوا�ــســٍع ومــ�ـ

ــــُر ــــكــــبَّ ــــت ي ول  يـــــــزهـــــــو  ل  هلل 

ما فــــوق  ــد  تــكــبَّ ــتــاقــًا  ـس مــ�ـ اأنَّ  ولــــو 

فـــي و�ــســعــه لــ�ــســعــى اإلـــيـــك الــمــنــبــُر

اأبديت من ف�سل الخطاب بحكمٍة

تــنــبــي عــن الــحــق الــمــبــيــن وتــظــهــُر

أبو عبادة منافقاً فكاد  يا ترى!. هل كان ا

أبعد مما يُتوقع على الرغم  يو�سل خليفته اإلى ا

م������ن اأن خليفته اأتى الخالف������ة )متوكاًل على 

اهلل( من قبل من كان في ح�سنه )كما ح�سل 

مير قطر( بعد ذلك الزمن الطويل. الأ

دبي فال يعني������ه من ذلك  ������ا النق������د االأ مَّ
أ ا

�سيء، ولكنها )ُملح������ٌة( اأردناها للقارئ علنا 

بها ن�ستح�سره اإلى الم�سهد.

مراء  كان الخلف������اء )في العا�سم������ة( واالأ

ف������ي الوالي������ات يتولَّون خطبة العي������د، بينما 

أوكلها �سادة الع�سر اإل������ى بع�س )م�سايخهم  ا

المقربي������ن(. والب������دَّ اأن يُنعم������وا عليهم في 

غ�س������ون كل خطب������ة، بالعب������اءة )المق�سبَّة 

بالذهب( والتي اأ�سبحت تقليداً معروفاً.

أبا عبادة( نقلنا اإلى  المه������م اأن �ساعرنا )ا

الم�سهد التح�سيري االحتفالي وحالة الفرح 

تي اإلى الم�سجد لي�سلّي  )�سب������ه الجنوني( االآ

ب������� )الموؤمنين( ويخطب خطبته الع�سماء ثم 

يعود اإلى ق�سر الترف.

هناك لعب )الجريد( و)ال�سيف والتر�س( 

في الف�ساء الوا�سع حيث ال طرقات مر�سوفة 

ن اإخواننا في )اأر�س 
أو )ُم�سفلتة( كما يقول االآ ا

الكنانة(.

دبي هو و�سف الم�سهد  م������ا يهمُّ النقد االأ

كما اأبدعه ال�ساعر فقد جلَّى البحتري )كما 

يالحظ( واأبدع في ذلك 

ه              .........اإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــُر ــهَّ ـس ــــزمــــان مــ�ـ يـــــوم اأغـــــــرُّ عـــلـــى ال

ِخلنا الجبال ت�سير فيه وقد غدت           

ـــدُر كــــ ـــددًا يــ�ــســيــره الــعــديــد الأ عــــ

والخي������ل ت�سه������ل...... حت������ى الخيل 

توؤخذ بالم�سه������د فتلب�سها حال������ة الفرح. 

فترمح ذهاباً واإياباً وت�سب على خلفيتها، 

 )خيَّال( يريد 
ُّ
ع������ي.... كل  والفوار�������س تدَّ

اأن يثبت براعته في الفرو�سية، وفي هذه 

المنا�سبة بالذات تزداد ال بل تتزايد حالة 

الفرح عنده فيعلو �س������وت وهمز للجواد، 

وال�سي������وف تلمع. كذلك الرم������اح والتر�س 

وغيرهما.

في هذه الحالة يت�ساعد الغبار فيطفئ 

ال�سم�������س الحظ كي������ف ق������ال )يطفئها( ولم 

يق������ل )يحجبها( زيادة بالمبالغة في ت�سخيم 

الم�سهد وتحريك ال�سورة.
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وي�س������ل ال�سيد. �سيد الزم������ان الذي هو 

أ الجميع مهابة  الخليفة اإلى الم������كان، فيهدا

واإجالالً. لكن ال�ساعر لم يقل: و�سل الخليفة 

وال اأمير الموؤمنين. لكنه، وهو �ساعره ينتقي 

داء ال�سعري فيزيد  �سورة مجازي������ة ف������ي االأ

الم�سهد مهابة ويزيد هو في اإعجابه بخليفته 

)ب�سيده وولي نعمته( حيث قال:

فانجلى        وجهك  بنور  طلعت  حتى 

ذاك الدجى، وانجاب ذاك العثير)17(

�سابق������اً جع������ل �سب������اب الغب������ار )يطفئ 

ن ي�سبه������ه باللي������ل الدام�س  ال�سم�������س(، واالآ

)الدج������ى(. وفور ه������دوء ال�سخ������ب و)لعب 

الجري������د( يق������ّر الم������كان وتنجل������ي ال�سورة 

ويظه������ر الخليفة ذو الوج������ه المنّور المهيب 

خ������ب من جديد لك������ن من دون  فيع������ود ال�سّ

أ�سن������ة وال.. وال.. بل  خي������ول وال فر�سان وال ا

من الح�سود الم�سطفة على جانبي الطريق 

تبرزهم ال�سورة ال�سعري������ة التي ندع متعتها 

أو تعليق  للقارئ من دون اأن نم�ّسها باأي �سرح ا

أو ال�سامع  نها ت�سرح نف�سها وتُهدي للقارئ ا الأ

متعتها الفنية الرائعة حيث قال:

فاإ�سبٌع         الــنــاظــرون،  فيك  )فــافــتــنَّ 

ُيـــومـــي اإلـــيـــك بــهــا وعــيــن تــنــظـــــُر(

وال ب������دَّ اأن يكون المت������وكل على اهلل ذا 

مهاب������ة خا�س������ة )ومن يتوكل عل������ى اهلل فهو 

ح�سبُه( والب������ّد اأن يجلّله الوقار والهيبة فهو 

أمي������ر الموؤمنين. خليفة  � اإ�ساف������ة اإلى ذلك � ا

الم�سلمي������ن والبحتري �ساعره الفّذ المعجب 

عجاب حتى لق������د رافقه و�سفه  ب������ه غاية االإ

)�ساعر المتوكل( و�سار مالزماً له:

متوا�سٍع        خا�سع  ِم�سية  )فم�سيت 

ـــر( ــــ يـــتـــكـــبَّ ول  ــــو  يــــزهـــــ ل  هلل، 

ذاك ه������و الخليفة. لك������ن ال�سعر ال يقنع 

أت������ي بتلك ال�س������ورة ال�سعرية التي جعلت  فيا

عجاب اإلى كل نف�س  المبالغة محببة تحمل االإ

حيث قال:

ما         وق  فـــ ــد  تــكــبَّ مــ�ــســتــاقــًا  اأنَّ  )فــلــو 

الــمــنــبــُر( اإلــيــك  ل�سعى  ُو�ــســعــه  فــي 

بعدها يتج������اوز ال�ساعر ال�سالة وو�سف 

اأمير الموؤمنين وهو ي�سلّي بالموؤمنين، ليختم 

الم�سهد بهذا البيت الذي يخت�سر القول اإذ 

يقول:

)اأبديت من ف�سل الخطاب بحكمـٍة     

وتظهـُر( المبين  الحـِق  عن  تنبي 

وبع������د... فاإنن������ا نختم المو�س������وع بهذه 

الحواري������ة الظريفة الت������ي اأ�سفى ا�سم العلم 

الوارد فيها ج������ّواً احتفالياً ممتعاً. الحوارية 

أن�س و�سراب بين �سديقين  جرت في مجل�س ا

لعلَّ ال�ساعر اأحدهما. قال:

ــفــوة الــــــراح حتى ــقــيــه �ــس بــــتُّ اأ�ــس

تـــــــرك الـــــكـــــاأ�ـــــش مـــــائـــــاًل يــتــعــّفــى

نف�سي تفديك  العزيز  عبد  قلُت 

ــبــيــك األـــفـــا ـــيـــك. قـــلـــت ل قــــــال: لـــّب

هاكها!. قال: هاتها!. قلُت: خذها؛

اأغــفــى)18( ثــمَّ  اأ�ستطيعها،  ل  قــال: 
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أريافنا يُ�سمى )عيد الزهور( اأو )عيد الرابع( اأي الرابع من ني�سان بالتقويم  النيروز: عيد الربيع. وفي بع�س ا  -1

ال�سرقي.

أبي�س(. ا نحن فنحفظها )ا مَّ
أ أبي�س( ا لعله ا�ستخدم غير كلمة )ا  -2

َعن�سي: راحلتي )ولتكن ناقتي(.  -3

لعله قال غير )محل( ونحن نحفظها )محل(.  -4

اآل �سا�سان: ملوك الفر�س.  -5

مة )خراب(. َدْر�س: مهدَّ  -6

الدرف�س: راية الحرب.  -7

أ�سماء الذئب. من ا  -8

�سوى: قوائم طويلة.  -9

10- الطوى: الجوع.

أنياباً. 11- ُع�ساًل: ا

12- الِجّد: العجل.

13-  الَجّد: الحظ.

14- الح�سا هنا بمعنى الحطب.

15- �سهم.

ي ك�سب، ويقذف ذلك )القعدد ب�ستيمة( فهو )وغد(  16- الجْور: الظلم. والقعدُد: الذي يظل قاعداً ال ي�سعى الأ

ده. اأي )خ�سي�س(. وهذا هو ال�ُهمزة اللمزة الذي جمع ماله فعدَّ

17- العثير: ال�سباب الذي كان يُحدثه الغبار.

18-  قال بع�سهم اإنها لغير البحتري، ونحن نحفظها للبحتري. وهي �سديدة ال�سبه ل�سعره الو�سفي.

الهوام�ش
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اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي. ❁

العرب وامل�سرح
احل�ضور والغياب

د.غ�سان غنيم

❁

ق������د يجد الق������ارئ المتتب������ع �شيئاً من 

الغراب������ة في الع������ودة اإل������ى مناق�شة هذه 

��ام الباحثين ���ام الباحثين ���ام الباحثين  �ق����ق��� أ ية الت������ي تناولتها شية الت������ي تناولتها شية الت������ي تناولتها ا شالق�شالق�

ة امتدت شة امتدت شة امتدت  شتفا�شتفا� تفا�شتفا�ش شي������ن با�شي������ن با� ي������ن با�شي������ن با�ش شوالنق������اد والدار�شوالنق������اد والدار�

عل������ى م�ساحة زمني������ة طويلة، ب������د�أت مع 

وع������ي �لع������رب للظاه������رة �لم�سرحية في 

ي سي سي  سلما�سلما� ر سر سر �لحديث، مع بد�ية �لقرن � سلع�سلع� �

تقريباً.
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إلع������ودة لن تكون مجانية في �إلع������ودة لن تكون مجانية في �إطار  ولكن �

ها عادة فت������ح ملفها عادة فت������ح ملّفها  إلق�ضي������ة، و�إلق�ضي������ة، و�إ بحث ه������ذه �

�لقديم، فثمة ما هو جدير بالتقديم لمحاولة 

ير هذه ضير هذه ضير هذه �لظاهرة.. ينبع من د�خل تركيبة  ضتف�ضتف�

������ان ض������ان ض������ان �لعربي. ومن د�خل بنية �لمجتمع،  ضن�ضن� �لإ

������ي وض������ي وض������ي و�لجتماعي  ضلنف�ضلنف� وم������ن د�خل تكوين������ه �

و�لثقافي.

ي، وضي، وضي، و�لجتماعي و�لثقافي  ضلنف�ضلنف� �فالتكوين �فالتكوين �

ّلظاهرة، ونمّوها، لظاهرة، ونموها، لظاهرة، ونمّوها،  �ر كثير�ر كثير�ً في ظهور هذه � ر كثيرثر كثيرثَّ �أ

عوب ضعوب ضعوب  ضزدهاره������ا، في مجتمع������ات، ولدى �ضزدهاره������ا، في مجتمع������ات، ولدى � و�

عوب �ضعوب �ضعوب �أخرى من حيث  ضر في �ضر في � ر في �ثر في �ّث معينة، بينما �أ

أو �نعد�مها. ر ظهورها، �خر ظهورها، �ّخر ظهورها، � اتاتاأ

الفنون بالفنون باأنه  رح عن بقية ضرح عن بقية ضرح عن بقية � ضلم�ضلم� قد يختلف �

�لجماعة تعبير�لجماعة تعبير�ً عن  ها نتجتها نتجتْها � أ ظاهرة جماعية �

أو �لح�ضارية،  ية، �ضية، �ضية، � ضلنف�ضلنف� أو � ذ�تها �لجتماعية �

كثر  اع������ر ضاع������ر ضاع������ر �لأ ضلم�ضلم� �أو محاول������ة للتعبي������ر عن �

الضالضاًل في �لذ�ت �لجتماعية للجماعة عبر  ض�ض� اتاتاأ

يقى. ضيقى. ضيقى.  ضلمو�ضلمو� �لحرك������ة. ثم �لحركة و�لكلم������ة و�

أ فه������و بهذه �لمنزلة فّن جماعي بامتياز �بتد�

. من �لرق�ص 
)1(
�لباحثين صي بع�صي بع�ص ب ر�ضب ر�ضب ر�أ ض بح�ض بح� �

رحية. ضرحية. ضرحية.  ضلم�ضلم� م �لكب������رى للفنون � �لأ �لذي يعّد

اعره ضاعره ضاعره  ضر عن رغباته وم�ضر عن رغباته وم� ّلقديم عّبر عن رغباته وم�لقديم عبر عن رغباته وم�لقديم عّب ان ضان ضان � ضن�ضن� فالإ

ار، �ضار، �ضار، �أو حزنه  ضر عن فرحه بانت�ضر عن فرحه بانت� ّبالرق�ص، عّبر عن فرحه بانت�بالرق�ص، عبر عن فرحه بانت�بالرق�ص، عّب

ار. �ضار. �ضار. �أو عن حاجاته للمطر و�لغذ�ء.  ضنك�ضنك� من �

وفرحه بالكتفاء و�لمتالء. بالرق�ص �أي�ضاً.

نثروبولوجيون على  جم������ع ويجم������ع ويُجم������ع �لباحثون �لأ

������ان ض������ان ض������ان �لبد�ئ������ي كان يرق�������ص. فق������د  ضن�ضن� �أن �لإ

آثار ور�سومات على جدران الكهوف،  ُوجدْت ا

في اأماكن عّدة من العالم ت�سير اإلى ممار�سة 

ن�سان البدائي للرق�س. ومن ذلك رق�سات  االإ

الحروب التي ُوجدت لدى �سعوب عّدة.

والالف������ت اأن معظ������م ال�سع������وب الت������ي 

بن������ْت مدنية م������ن نوع ما، عرف������ت الظاهرة 

الم�سرحي������ة فال�سي������ن والهن������د، والياب������ان، 

واليونان، والروم������ان، والم�سريون القدماء. 

أنواع الم�سرح.  جميعاً ظهر لديهم ن������وع من ا

ولكن ال�سوؤال الذي يبرز هنا، لماذا لم يظهر، 

ولم ينُم م�سرح من نوع ما. لدى العرب؟!

تناول الدار�سون الع������رب هذه الق�سية، 

ووقفوا منه������ا مواقف عّدة. فق������ام بع�سهم 

با�ستعرا�������س بع�������س الظواهر ف������ي التراث 

العرب������ي وعّده������ا ه������وؤالء الراغب������ون بدفع 

أدبن������ا وتاريخن������ا الح�ساري،  الق�س������ور عن ا

م�سرحاً من نوع خا�س، يتوافق وواقع العرب 

ومجتمعاته������م، دافعين باأن النموذج اليوناني 

وروبي للم�سرح لي�س وحيداً بل ثمة نماذج  االأ

دبي������ة العربية  اأخ������رى. وذك������روا الموا�سم االأ

في الجاهلي������ة التي كانت تترافق مع موا�سم 

دبي������ة- عكاظاً  �سواق االأ الحج، فذك������روا االأ

ودومة الجندل ومجنة وذا المجاز.. اإلخ.

وروؤوا ف������ي الم�ساج������الت ال�سعرية نوعاً 

أو  ا�س ا أنواع الم�س������رح. وذك������روا الق�سَّ م������ن ا

الحكواتي الذي كان يجل�س وحوله م�ستمعون، 

ي�ستجيبون له بم�ساعرهم ويتبادلون الحوار. 
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أو الحكواتي هو الممثل الوحيد  ا�س ا والق�سّ

�سخا�س جميعاً في  الذي يحكي حكاي������ة االأ

أو الملحم������ة التي ين�سدها. ويحاول  الرواية ا

اأن يب������ّدل ف������ي مالمحه كثيراً لك������ي تتوافق 

م������ع ال�سخ�سية التي يتقم�سها الراوي الذي 

�سرع������ان ما يح������اول التوافق م������ع �سخ�سية 

اأخ������رى جدي������دة، فيتل������ّون �سوت������ه، وتتبدل 

مالمحه وتعبيراته وحركات يديه لتتوافق مع 

المواقف الجديدة التي تمّر بها ال�سخ�سيات 

في الرواية المروية على جمهور الم�ستمعين 

والنظارة.

وقد �سّبه بع�س الدار�سين هذا بالم�سرح 

المحترف كوميديا الفن »م�سرح ديلالرتي«

Commedia dellarte الذي راج في 
❁
اإيطاليا في ع�سر النه�سة.

كما عّرج ه������وؤالء على الخبر الذي يقول 

باأن رجاًل من ال�سوفية زمن خالفة المهدي.. 

»في منت�س������ف القرن الثان������ي للهجرة« كان 

يخرج اإلى تل ع������اٍل فيتبعه النا�س.. فيطلب 

أتباعه اأن يمثل������وا اأدوار الخلفاء  اإل������ى بع�س ا

وال������والة.. والقادة ثم يق������وم هو بمحاكمتهم 

واإدانتهم في اأمور تخ�س النا�س في زمنه.*

ا�س������اً ي�سمى »ابن المغازلي«  وذكروا ق�سَّ

زم������ن المعت�سد ف������ي اأواخر الق������رن الثالث 

للهج������رة )279-289ه�( كان يق������وم بتقليد 

بع�س ال�سخ�سيات من اأجنا�س ومن طبقات 

عراب������ي والعبد والزنجي  مختلفة، فيقلد االأ

والمجو�س������ي واإل������خ.. ويق������ّدم لمح������ات من 

ارة  حياته������م باأ�سل������وب فكاهي يعج������ب النظَّ

❁
الذين يتجمعون حوله.

وتوق������ف كثي������ر م������ن الدار�سي������ن عن������د 

روايات������ه  يق������ّدم  كان  ال������ذي  الحكوات������ي، 

�س������واق وال�ساحات حيث  واأقا�سي�سه في االأ

يتجمع النا�������س. وكان ي�ستعين اأحياناً بزميل 

أو زميلي������ن يعاونانه في تمثيل بع�س مواقف  ا

ق�سو�سة.  ال�سخ�سي������ات الم�ساعدة ف������ي االأ

قاليم  وقد انت�سر ه������ذا النمط في معظم االأ

العربي������ة. فُعرف في م�سر با�سم )المحبظ( 

وفي المغ������رب با�سم )الق������ّوال(، وفي ال�سام 

با�سم )الحكواتي(، وفي تون�س با�سم )الراوية( 

أو )القره  راجوز -ا واأ�سافوا اإل������ى ذلك فن االأ

كوز(- الذي تقوم الدمى فيه مقام الممثلين. 

بينما يحكي محّرك الدمى ق�سة م�ستقاة من 

التراث اأو من الواقع.

هذا الفن الذي تطور اإلى ما �ُسّمي بم�سرح 

العرائ�س، وم�سرح خيال الظل فامتلك الكثير 

من �سمات الم�سرح الحقيقية.

وقد وقف كثيرون اإلى جانب هذا الراأي، 

اأي اإن التراث العربي فيه نوع من الم�سرح لي�س 

وروبي  بال�س������رورة اأن يتطابق مع الم�سرح االأ

أ�س�سه وقواعده اليونان واأوروبة.  كما ر�ّسخت ا

ومن هوؤالء محمد كمال الدين وعلي الراعي 

 وعلي عقلة عر�سان من �سورية 
)2(

من م�س������ر

ال������ذي اأفرد لدعم هذا ال������راأي كتاباً �سخماً 
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�سّم������اه »الظواهر الم�سرحي������ة عند العرب« 

وق������ال في مقدمة الطبعة الثالثة من الكتاب 

»اإن الكتاب ردَّ على ادعاء، ويحمل في كل ما 

.
)3(

أي�ساً.« ُطرح فيه دعوة ا

وقّدم فيه مجموع������ة كبيرة من الظواهر 

التي تحمل بع�س ال�سمات الم�سرحية من وجهة 

نظره � من مثل، الرق�س في الطقو�س الدينية 

والدنيوي������ة، وظاه������رة اال�ست�سق������اء، وظاهرة 

والنياحة،  وال�سام������ر،  والحكاية،  المناف������رة، 

والمقام������ات، وحلق������ات الذك������ر ال�سوفي������ة، 

واحتفاالت المولد النبوي، وعا�سوراء، واأعياد 

النيروز، والحكواتي.. اإلخ.

وال مراء في اأن كثيراً من هذه الظواهر 

تحمل بع�س �سم������ات الفرجة الم�سرحية اإال 

أنه������ا تبقى ذاته������ا وال تتعّدى اإل������ى اأن تكون  ا

م�سرحاً. فالنياحة نياحة واحتفاالت المولد 

النبوي احتف������االت وق�سائد م������دح الر�سول 

)�سل������ى اهلل عليه و�سل������م( ت�ستعي������د �سيرته 

العطرة، وعا�سوراء، ذكرى م�سرع الح�سين. 

التي ربما �ساحبها تمثيل م�سرعه- ر�سوان 

اهلل عليه.

ولكن ه������ذه الظواهر تبقى في حدودها 

أو االجتماعية، ولم ت�سل اإلى حد،  الديني������ة ا

عّده������ا م�سرحاً بمقايي�سه التي عرفناها من 

وروبي. خالل الم�سرح اليوناني واالأ

خرى م������ن الدار�سين. فقد  أم������ا الفئة االأ ا

دب التمثيلي لم يكن موجوداً  اأقّرت ب������اأن االأ

مة، واإنما هو فن م�ستورد وافد، 
في تراث االأ

ق������دم مع الحملة الفرن�سي������ة على م�سر عام 

 اإال 
)4(

1798م ف�سمع به الع������رب، ولم يعرفوه

على يد م������ارون النقا�س في منت�سف القرن 

التا�سع ع�س������ر في الب������الد ال�سورية. ويمكن 

آرائهم في تعليل عدم ظهور الم�سرح  تق�سيم ا

دب الم�سرح������ي- وال�سعر الدرامي لدى  واالأ

العرب. اإلى اأق�سام عدة.

1- العامل الجتماعي:

ويرى اأ�سح������اب هذا التعليل اأن الحالة 

االجتماعي������ة البدوية التي عا�س في كنفها 

العرب في الجاهلية. وفي ع�سور تلت، لم 

تتح له������م اال�ستقرار. والم�سرح فّن مديني، 

يحت������اج لال�ستق������رار والتم������دن، ولم يكن 

العرب يمتلكون هذا. اإ�سافة اإلى اأن طبيعة 

العربي وتماهي �سخ�سيته مع القبيلة، مما 

فراد  ال ي�ساع������د عل������ى اأن ي�سعر بتماي������ز االأ

فالكل كتلة واحدة:

غــوت اإن  غـــزيـــة  مـــن  اإل  اأنـــــا  ومــــا 

اأر�ــســد غــزيــة  ـســد  تــر�ـ واإن  غـــويـــُت 

ومث������ل ه������ذا ال ي�ساعد عل������ى خلق اأدب 

م�سرحي. ومن ه������وؤالء. زكي نجيب محمود. 

دب  ال������ذي يق������ول: »اإن العرب ل������م يعرفوا االأ

الم�سرح������ي بل الق�س�سي، لعدم التفاتهم اإلى 

تمّيز ال�سخ�سيات الفردية بع�سها من بع�س، 

فل������و ن�س������اأ الكاتب في جو ثقاف������ي ال يعترف 

ف������راد بوجودهم، ويطم�سه������م جميعاً في  لالأ
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دكن، فال �سبيل  كتلة واح������دة من ال�سباب االأ

ف������راد ي�سطرعون  اإل������ى ت�سوير ه������وؤالء االأ

ف������ي ماأ�ساة. وال�سرق كله في راأيي قد طم�س 

الف������رد طم�ساً، ولم يترك ل������ه مجاالً يتنف�س 

في������ه، فهو جزء من القبيلة فال وزن له اإلى 

جانبها، وال قيمة له بالقيا�س اإليها. بينما 

كان الفرد ف������ي اليونان مح������ور التفكير. 

أ�سخا�س������اً، فلم يعرف  لم يعرف ال�س������رق ا

.
)5(

الم�سرحية وال الق�سة«

يع������ّول زكي نجي������ب محم������ود على عدم 

فراد في القبيلة، وهو محق  التمايز بي������ن االأ

ن الم�سرح في بدايات������ه، واإلى مدى زمني  الأ

متط������اول ظ������ّل يعتم������د عل������ى ال�سخ�سيات 

أنتيغ������ون، اأغاممنون،  أودي������ب، ا المتماي������زة: ا

اإلكترا، هيبوليتو�س، اأور�ست�س، ميديا.. اإلخ من 

ال�سخ�سي������ات الم�سرحية اليونانية. ومكبث، 

وعطي������ل، وهملت، والملك لي������ر وبيركلي�س، 

واأنطونيو، وكيلوباترا من �سخ�سيات �سك�سبير 

بح�سب الت�سل�س������ل الزمني للم�سرحيات التي 

تناولت فاو�ست مارلو وغوته. وغيرها الكثير 

الكثير، ولكن زك������ي نجيب محمود يبالغ في 

طم�س معالم ال�سخ�سية الفردية لدى العرب 

كثي������راً، فثم������ة �سخ�سيات كان������ت متمايزة، 

وه������ي كثيرة في ثنايا التاريخ العربي القديم 

أنه لي�س محق������اً في م�ساألة  ومجتمع������ه. كما ا

عدم معرف������ة العرب للق�سة وف������ن الق�س. 

أنهم بارعون في ذلك، فقد عرفوا  فالثاب������ت ا

أي������ام العرب، اإل������ى رواية  الحكاي������ات وذكر ا

الق�س�������س الخيالي، اإلى المقامات وما فيها 

من عنا�سر الق�س والحكاية.. اإلخ.

يقول د.ط������ه ح�سين: )لق������د �ساعت في 

أيام عمر بن عبد العزيز مجال�س  بالد ال�سام ا

كالمية في م�سجد الب�سرة ومجال�س للق�س�س 

أتل������ف بم�سجد الكوفة  التاريخ������ي، وكانت تا

ح������ول اأبي مخن������ف يحيى بن ل������وط و�سيف 

بن عم������ر، وكان الع�سر العبا�سي الثاني بعد 

منت�سف الق������رن الثالث اإلى منت�سف القرن 

الخام�س الهج������ري ع�سر نه�س������ة اأعجمية 

م������م التي خ�سع������ت ل�سلطان  اأرادت في������ه االأ

العرب اأن ت�ست������رد مجدها القديم واتخذت 

أدبه������ا الخا�س طريقاً، اإلى  دب العربي، وا االأ

هذه النه�سة.

وق������د كانت اأحاديث الع������رب الجاهليين 

ها  أكث������ر من مرة، وقد ق�سّ واأخبارهم تكتب ا

ألوان م������ن الق�س�������س، وكتبها  ال������رواة ف������ي ا

الموؤلفون ف������ي �سنوف م������ن التاأليف. فكاأن 

الق�سة بذلك والرواية والق�سيدة الق�س�سية 

أي������ام الجاهليين،  ل������ة عرف������ت من������ذ ا المطوَّ

وا�ستم������رت ف������ي نمّوها وتطوره������ا على مّر 

.
)6(

الع�سور العربية(

غ�ساء عن  وال يمك������ن في هذا المقام االإ

موقف الم�سرحي العرب������ي الم�سري توفيق 

الحكيم ال������ذي حاول تف�سي������ر ظاهرة عدم 

وجود الم�سرح ف������ي الحياة العربية القديمة 
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تف�سي������راً اجتماعياً ح�ساري������اً يتو�سل اأنماط 

آنذاك، يق������ول في مقدمة  الحياة العربي������ة ا

أودي������ب«: »واإن الوطن  م�سرحيت������ه »المل������ك ا

الذي ينق������ل اإليه هذا الفن -ال�ساعر العربي 

أراد، لي�س �سوى �سحراء وا�سعة  الوثن������ي- لو ا

بل كال�سفن، هائمة  كالبحر، ت�سعى فيه������ا االإ

بركبه������ا، من جزيرة اإلى جزيرة، هي واحات 

متناث������رة، وطن متنقل عل������ى ظهور القوافل، 

يجري هنا وهناك، خلف قطرة غمام. وطن 

بل في �سيرها الطويل، اهتزازاً  يهتز فوق االإ

مت�ساًل، منغماً مّتزناً، يغري الراكب بالغناء. 

من ها هن������ا ولد ال�سعر العرب������ي. كل �سيء 

اإذن، ف������ي هذا الوطن المتحرك، كان يباعد 

ن الم�سرح يتطلب اأول  بينه وبين الم�سرح؛ الأ

.
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ما يتطلبه اال�ستقرار«

يُظن اأن مثل هذا الراأي، قد اأ�ساب كبد 

الحقيق������ة، وهو راأي جي������د دون �سك وينال 

ق�سطاً كبيراً من الحق. فاال�ستقرار عامل 

مه������م جداً ف������ي قيام فن جماع������ي كالفن 

الم�سرح������ي، وال مجال لقيام الم�سرح دون 

ا�ستقرار. ولكن الحياة العربية قد عرفْت 

أنواع اال�ستقرار،  في الجاهلية نوعاً م������ن ا

وبناء الح�سارات المدينية مثل الدول التي 

ن�ساأت في بالد اليم������ن وال�سام والحجاز، 

منذ عام 1100 ق. م حتى عام 260م فقد 

قامت دول وح�س������ارات م�ستقرة. كالدولة 

ال�سبئية والمعينية والح�سرمية والحميرية، 

تل������ك الدول الت������ي بنْت ح�س������ارة زراعية 

م�ستقرة �سمت ح�س������ارة مدينية مزدهرة 

واب������د التي تدّل على  وترك������ت كثيراً من االأ

اال�ستق������رار والمدنية � اإلى مدى جيد- من 

مثل الح�سون والق�سور وال�سدود وغيرها. 

وقد جاء في القراآن الكريم )َلَقْد َكاَن ِل�َضَباإٍ 

���َماٍل  َتاِن َعن َيِميٍن َو�ضِ آَيٌة َجنَّ ِفي َم�ْض���َكِنِهْم �

َبٌة  ُكْم َو��ْض���ُكُرو� َل���ُه َبْلَدٌة َطيِّ ْزِق َربِّ ُكُلو� ِمن رِّ

فالثاب������ت اأن هذه المنطقة 
 )8(

َوَربٌّ َغُف���وٌر(

م������ن الوطن العربي ق������د �سّمت ح�سارات 

عرفت اال�ستق������رار، وقد وج������د الباحثون 

ثاري������ون في مواقعها الكثير من النقو�س  االآ

التي ت�سير اإلى وجود قوانين مدنية تت�سل 

بتنظيم ال������ري وال�سرائب والحياة الدينية 

واأخبار الملوك، اإ�سافة اإلى ح�سارة وادي 

رامي������ة والكنعانية  الرافدي������ن و�سوري������ة االآ

والفينيقية والبابلية.

2- العامل الديني:

راأى اأ�سح������اب هذا ال������راأي اأن ديانات 

�سالم كان������ت وثنية ب�سيطة  العرب قب������ل االإ

ال تق������وم على فك������ر يحاول تف�سي������ر العالم 

ن�سان في عالقاته مع الخالق وعالقته  واالإ

ح������وال لدى ال�سعوب  بالروح. كما كانت االأ

خ������رى، وه������ذه الديان������ات -بح�سب راأي  االأ

اأ�سح������اب ه������ذا العامل- لم تتط������ور، ولم 

تتمخ�������س عن طقو�س ومرا�س������م توؤدي اإلى 
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غريق  ن�سوء فن التمثيل، كما حدث لدى االإ

مث������اًل، م������ن ممار�س������ة طقو�س عب������ادة اإله 

أو »باخو�س«. ويمتد  الخم������ر ديوني�سيو�������س ا

راأي ه������وؤالء اإلى حالة الع������رب الدينية بعد 

له الواحد، بينما  آمن������وا باالإ �سالم الذين ا االإ

لهة  غريقية تغ�ّس باالآ كانت الم�سرحيات االإ

المتعددة و�سراعاتها ومغامراتها ومجال�س 

أ�ساليبها المتماثلة مع  �سرابها وتناحره������ا وا

ن�س������ان في معالج������ة الق�سايا،  أ�سالي������ب االإ ا

نثوية  ب������ل في التناح������ر على المكا�س������ب االأ

له������ات بع�سهن من  وال�سلطوي������ة وغيرة االآ

بع�س وموؤامرتهن �سد محظيات اأزواجهن 

�سي������اء التي تزعزع  لهة، كل هذه االأ م������ن االآ

مكانة المقد�س المتعالي في اأعين العرب، 

������ون النظر عن ترجمة ال�سعر  جعلتهم يغ�سّ

الدرام������ي اليونان������ي، وحرم������ْت العرب من 

معرفة فن الم�سرح كم������ا عرفه اليونانيون 

خرى، ولو كان ذلك عبر التاأثر  وال�سعوب االأ

والمح������اكاة، بله التط������ور الطبيعي الموؤدي 

اإلى ن�سوء هذا الفن وتطوره وازدهاره.

وق������د عزا اأحم������د اأمين غي������اب التفكير 

�سالمي  الم�سرح������ي عن التفكي������ر العربي االإ

�سالمي( يمنع  أ�سب������اب دينية فالدين )االإ اإلى ا

الت�سوي������ر وبالتالي يمنع التمثي������ل، والحياة 

�سالمي������ة تمن������ع التج�س������م، وتح������ّرم هذه  االإ

المالمح الفني������ة التي يقوم بها فنُّ الم�سرح، 

أة فيها  واإن الحياة االجتماعية، ومركز المرا

وت�سّونه������ا وحجبه������ا، ال يعين عل������ى وجود 

الم�سرح اإن الحياة العربية بو�سعها ال�سيا�سي، 

وما اأحدثه من طبقية في المجتمع، وفردية 

في الحكم، لم يكن يه������وِّن فيه هذا التجمع 

ل فيه ما البد  لرواد الم�س������رح. ولم يكن ي�سهِّ

�سخا�س  اأن يكون في الت�سخي�س من تعّر�س لالأ

)9(
و�ساع بالنقد الحر. واالأ

أمي������ن دينية ثم  فالق�سي������ة ل������دى اأحمد ا

�سيا�سي������ة وهو مح������ق فيما يت�س������ل بالدين 

�سالم������ي من حيث عدم اإج������ازة الت�سوير  االإ

�سالم؟  والت�سخي�س، فماذا عن العرب قبل االإ

أنها تمنع  �سباب ال�سيا�سي������ة فال اأظن ا أّما االأ ا

قيام م�سرح. فطريقة الحكم توؤثر وال تمنع. 

والفرز الطبقي يعي������ن على تو�سيح ال�سراع 

وهو من اأهّم عنا�سر الم�سرحية.

�سطورة  اإن ارتباط الم�سرح اليوناني باالأ

جعل كثيراً من الباحثي������ن يربطون الم�سرح 

�سط������ورة ف������ي المجتمع������ات، التي  بنم������و االأ

اأبدعْت في الفن الم�سرحي، ولكن المالحظ 

�سالم لم تكن خلواً  اأن حياة العرب ما قبل االإ

�سط������ورة، واإن لم تك������ن ذات فاعلية  م������ن االأ

وتاأثير كبيرين كما كانت الحال في المجتمع 

اليوناني، والروماني والهندي، وال�سيني.

أبعد في الزمن،  واإذا عدنا اإلى فت������رات ا

�سطورة الكبير لدى �سعوب  الحظنا ح�سور االأ

المنطق������ة العربي������ة فالم�سري������ون القدماء 

أ�سطورة اإيزي�س واأوزوري�س  أ�ساطير الخلق وا وا
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أ�ساطير �سكان بالد ما بين  وحور�������س و�سث وا

النهرين و�سورية، كاأ�ساطي������ر مردوخ وتعامة 

وع�ستار وتموز اأدوني�س- والبعل.. اإلخ.

أ�ساطير الود اإل������ه القمر والمقة و�سين  وا

أ�سطورة �سهيل وبنات  عن������د الح�سرموتيين وا

آلهة الخ�سب  أ�سط������ورة ا نع�س الجاهلي������ة، وا

لهة تيم ويغوث وحدد  ع�ستار اإلى جان������ب االآ

أو مناة والالت وجد اأي الحظ،  لهة منى ا واالآ

لهة ال�ساميين.  له اإيل اأعظم االآ أ�سط������ورة االإ وا

فم������ن اأين جاءت فكرة فق������ر الحياة العربية 

 )10(
�ساطير والخرافات �س������الم باالأ ما قبل االإ

والحكاي������ات ال�سعبي������ة. ولي�س فق������ر الحياة 

العربية بها مما يمنع قيام م�سرح؛ فوجودها 

�س������رط غير الزم لقي������ام م�س������رح فما خلت 

فريقية  م������م االأ �ساطير حتى االأ أم������ة م������ن االأ ا

أمي������ركا الجنوبية. ولكنها لم  القديمة واأمم ا

تنتج الم�سرح كما عرفه اليونان والرومان ثم 

اأوروبة، فما هو ال�سبب الحقيقي؟

3- العامل الح�ساري:

أ�سباب  م������ر اإلى ا اأعاد زكي طليمات االأ

�سباب الدينية.  ح�سارية، واأ�ساف له������ا االأ

نه  فراأى »اإن العرب ل������م يعرفوا الم�سرح الأ

يعتبر )يع������ّد( الحال������ة الح�سارية مرحلة 

أ�سباب التطور والتقدم،  أولية لم تتهياأ لها ا ا

ول������م تك������ن بالجزي������رة العربي������ة ح�سارة 

بالمعن������ى الكام������ل. اإنها البادي������ة بروحها 

القبلية و�سكانه������ا دائمي الترحال انتجاعاً 

للري والمرعى. وحين عرف العرب تراث 

نه اأدب  غريق لم يترجم������وا م�سرحهم الأ االإ

.
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وثني خال�س«

اإن الحالة الح�ساري������ة للجزيرة العربية 

التي �س������ادت فيها البداوة وحي������اة الترحال 

لم تكن تعّم الجزي������رة كلها، وال البالد التي 

وجد فيها الع������رب، فاليمن وال�سام والعراق 

كله������ا اأر�س ح�سارات معت������رف بها. كما اأن 

الحالة الوثنية لم تمنع العرب من نقل بع�س 

م������م الوثنية، كما ه������ي الحال مع  ت������راث االأ

األف ليلة وليلة، بما تعج به من اأخبار الجن 

والعفاري������ت والمردة وق�س�������س كليلة ودمنة 

غريق الفل�سفي������ة والطبية وعلوم  وعل������وم االإ

البابليين الفكرية.. اإلخ.

وال�ستعـــدادات  العقلـــي  العامـــل   -4

الذهنية:

واأ�سح������اب هذا الراأي يرون اأن العلة في 

العق������ل العربي وطبيعته الت������ي ال تقوم على 

خرى بل على  م������م االأ التحلي������ل كاليونان واالأ

النظر اإلى الكليات. وقد غلبْت هذه النظرية 

عل������ى الم�ست�سرقي������ن ممن در�س������وا التراث 

العربي وتعاملوا معه. ومنهم الكاتبان جوبينو 

أيا »اإن هن������اك فوارق طبيعية  ورين������ان وقد را

ريين،  بي������ن ال�ساميين -ومنهم الع������رب- واالآ

أبن������اء الغ������رب، واإن الجن�������س ال�سامي  وهم ا

ري. واإن العقلية  اأقل واأدنى من الجن�������س االآ
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قة. في مقابل العقلية  العربي������ة ال�سامية مفرِّ

أو الموح������دة. فالغربي  ا ع������ة  ري������ة المجمِّ االآ

م������ور بينما ال�سامي  عقالني في تف�سيره لالأ

)12(
غيبي معجزي«

وال يخف������ى ما لهذا الت�سني������ف من بُعد 

عن�سري �سوفيني، ف�سحيح اأن ثمة خ�سائ�س 

ل�سعوب دون �سعوب، ولكن القدرات الذهنية 

-اإذا ما ت�ساوت الظروف المحيطة- متقاربة، 

أكاد اأقول واحدة. بل ا

اإن القائلين باأن العقلية العربية تركيبية، 

بينم������ا العقلي������ة الغربي������ة تحليلي������ة ي�سعون 

تق�سيمات ال تقّره������ا العلوم الحديثة، فلي�س 

ثم������ة عقل يكت�سف ثم ي�سمت فال يتجه نحو 

التركيب واالختراع. والعك�س �سحيح، ولي�س 

ثم������ة فوا�سل نهائية بين عق������ل يرّكب وعقل 

يكت�سف ويحلل. والعرب كغيرهم من ال�سعوب 

عمل������وا بالتحليل والتركي������ب وهما عمليتان 

عقليتان ال يقوم العقل دونهما. فالعقل ذاته، 

الذي يقوم بالتحليل يقوم بالتركيب.

وق������د راأى بع�س الم�ست�سرقين اأن طبيعة 

�سالمي تخلق عقاًل يقوم على القبول  الدين االإ

والت�سلي������م، ويرف�س المناق�س������ة واال�ستفهام 

ح������داث، الت������ي يراها  أم������ام االأ والده�س������ة ا

مقدرة م������ن اهلل، مما يجعل المرء اليناق�س، 

والي�ستف�سر، بل ي�سلّم دون مناق�سة ويعيد كل 

لهية. وقد يعدُّ ذلك  رادة االإ �سياء اإل������ى االإ
االأ

�سالم  �سبباً في عدم خلق ف������ن م�سرحي فاالإ

لهية  رادة االإ ال يوؤيد حال������ة ال�سراع م������ع االإ

لهية  وامر االإ فالم�سلم ين�ساع للنواه������ي واالأ

بت�سليم تام دون مناق�سة اأو معار�سة.

لماني جو�ستاف فون  يقول الم�ست�سرق االأ

�س������الم ال�سني لم ينجح في  جرينب������وم »اإن االإ

خلق فن م�سرح������ي. على الرغم من معرفته 

بالثقافة اليوناني������ة والهندية، وهذا ال يعود 

اإل������ى �سبب تاريخي، قدر ما يعود اإلى مفهوم 

�سالم. وهو مفهوم يمنع وقوع  ن�سان في االإ االإ

.
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اأي �سراع درامي.«

5- العامل الفني- اللغوي:

واأ�سح������اب ه������ذا االتج������اه وج������دوا في 

اللغ������ة العربية جموداً ال ي�سعف لغة الم�سرح 

بحيويته������ا وتدفقها وانطالقه������ا.. فهي لغة 

أينعت -من وجهة نظرهم-  عا�ست ونم������ت وا

م������راء، ولي�س في ظل  ف������ي كنف الملوك واالأ

أبن������اء ال�سع������ب فتكت�سب حيويته������ا وتدفقها  ا

وحرارتها مما تحتاج������ه لغة الم�سرح. يقول 

الم�ست�س������رق الفرن�س������ي ج������اك بي������رك: »اإن 

التقاليد العربية تعاني بالن�سبة للم�سرح من 

�سكلي������ن، ولذلك جهلت التعبي������ر الم�سرحي 

نها لم توّفق اإل������ى اإعطائه اللغة المنا�سبة،  الأ

اأوالهم������ا -ع������دم تنا�س������ب اللغ������ة العربي������ة 

الكال�سيكي������ة مع المتطلب������ات الداخلية للغة 

الدرامية، والثاني������ة- �سعوبة اختيار واحدة 

�سارة  من اللغ������ات العربية الثالث وه������ي االإ
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والتعبي������ر والدالل������ة، ولغة ال�سع������ر العربي 

تختلف دائماً عن لغ������ة الحياة اليومية، اإنها 

لغ������ة كال�سيكية ت�سبه ب�ستان������اً جمياًل، ولكنه 

ب�ستان متجم������د، والم�سرح بتكوينه هو اللغة 

.
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التي ال تحتمل القوالب الجامدة«

م������ا يوؤخ������ذ على قول ج������اك بيرك عدم 

معرفته بطبيع������ة اللغة العربي������ة فلي�س ثمة 

ثالث لغ������ات، فالتعبير والدالل������ة موجودان 

أو االنزياح  �سارة اإذا كانت بمعنى ال�سورة ا واالإ

دب  اللغوي فهي خا�سية م�ساعدة في لغة االأ

والف������ن القولي عموماً. وك������ون اللغة العربية 

كال�سية غير حيوية، فاإنها تتبع لم�ستخدمها. 

ولمن يبدع من خاللها ولي�ست �سمًة متاأ�سلة 

أي�ساً،  فيها فكما يكون المبدعون تكون اللغة ا

فالعيب لي�س في الب�ستان الجميل المتجمد 

بل ف������ي الب�ستان������ي الذي ال يجي������د �سناعة 

الحياة وبعثها في ب�ستانه. وكيف تكون كذلك 

وقد مّر عليها زمن كان������ت تفي�س بالحيوية 

والتوثب والجمال؟

�سب������اب الت������ي ذكره������ا بع�������س من  اإن االأ

ت�سّدوا لتعليل ظاه������رة عدم اهتمام العرب 

بف������ن الم�س������رح ،على الرغم م������ن اهتمامهم 

باأنواع اأخرى من الفن������ون، كالنحت والر�سم 

والمو�سيقى والنق�س والزخرفة، والف�سيف�ساء 

�س������الم وبالعم������ارة، والف�سيف�س������اء  االإ قب������ل 

�سالم، ي�سحُّ  والمو�سيقى وفنون الغناء بعد االإ

بع�سها ويخطئ معظمها.

ن�سان العربي، ك�سائر اإن�سان ال�سعوب  فاالإ

خرى، يب������دع عقله الفن������ون، ويميل اإليها  االأ

واب������د الباقية في م������دن الوطن  وت�سه������د االأ

القديمة على قدراته الفنية كتدمر وب�سرى، 

ولكن الم�سرح كان ا�ستثناًء. وال يمكن االعتداد 

بالظواه������ر الم�سرحية غي������ر المكتملة التي 

ن  تحمل بع�س �سمات الفرجة الم�سرحية، الأ

�سل في الم�سرح هذه الق�سدية المتواطئة  االأ

�سمناً بين الكات������ب الم�سرحي والمخرج من 

جهة والجمهور من جهة اأخرى.

ع������داد الم�سبق غي������ر المرتجل،  هذا االإ

ال������ذي يح�س������ل نتيج������ة تح�سي������ر وتدريب 

م  وترتيب، للو�سول اإلى �سكل فني جميل يُقدَّ

أنه �سيح�سر اإلى مكان ما، معّد  لمتلق يدرك ا

لغاية الفرجة والفهم والمتعة والفائدة.

�سباب التي �سلفت، منفردة  قد تك������ون االأ

اأو مجتمع������ة �سبباً، ولكن������ه من وجهة نظرنا 

�سب������ب م�ساعد ولي�������س رئي�سي������اً، وقد ذكر 

�سباب  الباحث������ون والمهتم������ون من ه������ذه االأ

الم�ساعدة؛ ع������دم اال�ستقرار، اأو عدم وجود 

المدن والحي������اة المديني������ة، اأو عدم وجود 

أو ب�سبب  �ساطي������ر ف������ي الحياة العربي������ة، ا االأ

�سالمية التي  ر�سوخ الم�ساع������ر الديني������ة االإ

جعل������ت الع������رب راغبين ع������ن الت�سخي�س. 

أ�سب������اب م�ساعدة، غير اأن ال�سبب  فكل هذه ا

الرئي�سي، من وجهة نظري يكمن في طبيعة 

اإن�سان المنطقة العربية.
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فالمنطق������ة تقع جغرافي������اً في منطقة 

و�سطى من العالم. وطبيعة اإن�سان المنطقة 

أي�ساً. وقد ذك������ر القراآن  طبيع������ة و�سطي������ة ا

مة التي ت�سكن  الكريم �سيئاً ع������ن طبيعة االأ

اأرجاء ه������ذه المنطقة الجغرافي������ة وا�سفاً 

اإياها باأنه������ا اأمة و�سط )وَكَذِل����َك َجَعْلَناُكْم 

ا�����سِ  َتُكوُن����وْ� �ُض����َهَد�ء َعَل����ى �لنَّ ����ًة َو�َض����طًا لِّ مَّ �أُ

ن�سان   فاالإ
)15(

�ُضوُل َعَلْيُكْم �َضِهيدً�( َوَيُكوَن �لرَّ

�سياء فخير  العربي يختار الو�سط من االأ

م������ور اأو�سطها. وثمة اإ�سارة في القراآن  االأ

أي�ساً اإلى تف�سيل الو�سطية حيث  الكريم ا

ي������رى الف�سيلة فيها، فالبخ������ل منق�سة، 

�س������راف منق�س������ة، والف�سيلة بينهما  واالإ

ُعُنِق����َك  َل����ى  �إِ َمْغُلوَل����ًة  َي����َدَك  َتْجَع����ْل  »َوَل 

َمُلوم����ًا  َفَتْقُع����َد  �ْلَب�ْض����ِط  ُكلَّ  َتْب�ُض����ْطَها  َوَل 

. وتتفّنن ماأثوراته ال�سعبية في 
)16(

ْح�ُضورً�« مَّ

التغني به������ذه الو�سطية: ام�سْك الع�سا من 

الو�سط و�سعرة معاوية وال يموت الذئب وال 

يفن������ى الغنم وال تكْن �سلباً فتك�سر، وال تكن 

قوال والماأثورات  لّيناً فتع�سر.. اإلخ من االأ

التي تكر�������س الو�سطية واالعت������دال وعدم 

فعال  التط������رف، والو�سول بالمواق������ف واالأ

ق�سى. اإلى مداها االأ

ل  هذه الو�سطية -من وجهة نظري- ت�سكِّ

أ�سا�سي������اً في ال�سخ�سي������ة العربية،  مرتك������زاً ا

�سخ�سي������ة اإن�س������ان المنطقة، وه������و غالباً ال 

يح������ب الو�س������ول ب�سراعاته اإل������ى منتهاها 

حكام. بينم������ا ينهي اإن�سان  فال�سل������ح �سيد االأ

خرى م������ن العالم،  ال�سع������وب والمناط������ق االأ

�سراعاته، وي�سل بها اإلى منتهاها. فاأوديب 

�سط������ورة والم�سرحية يفقاأ عينيه على  في االأ

ما ف������ي هذا الحل م������ن ع������ذاب �سديد له، 

و»ميدي������ا« تقتل ولديها م������ن جي�سون عقوبة 

له على خيانته، وهيبوليتو�س يق�سي بعد اأن 

تجنح ب������ه العربة التي تجرها خيول غا�سبة 

اإل������ى البح������ر، واأور�ست�س يقت������ل اأمه وزوجها 

أبيه اأغاممنون هذا لدى  عقوبة على خيانتها ا

اليونان مثاًل.

ومكبث يُقتل على ي������د »مكدوف« ويقتل 

ذ  »همل������ت« عمه واأمه بعد ت������ردد، ولكنه ينفِّ

المهمة وي�سل بال�س������راع اإلى منتهاه ويقتل 

عطيل ديمدمونة على الرغم من براءتها ثم 

يقتل نف�سه.

أدبيات الغرب يجب اأن  فكل �سراع ف������ي ا

ي�سل اإلى منتهاه. وهكذا هو اإن�سان الغرب، 

ال يركن اإلى الحلول الو�سط.

زمة،  والم�س������رح يقوم على ال�س������راع واالأ

حداث لي�سل  فال�سراع ه������و الذي يحرك االأ

زمة ثم الح������ل، الذي يكون غالباً  بها اإلى االأ

غي������ر ت�سالحي وال و�سطي. وهذا ما نلحظه 

في جلِّ الم�سرح الغربي. حين ي�سل ال�سراع 

اإلى اآخر مدى يمكن اأن ي�سل اإليه ليكون حل 

ق�سى، ولي�س  زمة، في قطبه المتطرف االأ االأ

في الو�سط الت�سالحي.
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ن�سان  هذه الطبيعة الب�سرية التي تجعل االإ

ينا�س������ل حتى ي�سل اإل������ى نهاية ال�سراع، من 

هنا ل������م تتواجد لدى اإن�سان المنطقة غالباً. 

ن�سان  أ ما يميز االإ أ�س������وا وربم������ا كان ذلك من ا

العرب������ي. فال يح�سم ال�سراع������ات اإال نادراً، 

أو يتركها  زمات ا ويلجاأ اإلى الم�سالحة مع االأ

للزمن، ع�ساه ياأتي بالحل.

مثل هذه ال�سمة النف�سية واالجتماعية 

ال يمكن اأن تخلق م�سرحاً، بل تتناق�س مع 

ن ال�سراع وح�سم هذا  طبيع������ة الم�سرح، الأ

ال�سراع هم������ا جوهر العملي������ة الدرامية 

أ�سا�سياً في الم�سرحيات  وي�سكالن عن�سراً ا

الجي������دة. »فالم�سرحي������ة الجي������دة. طبقاً 

لراأي »برونتيير« تقوم على تج�سيد �سراع 

ناتج ع������ن ن�سال اإرادة ب�سرية واعية، �سد 

ن  اإرادة اأخرى متكافئة وواعية بدورها، الأ

رادات الواعي������ة تت�سبب عن  منا�سل������َة االإ

ن�سان  ا�سطدام رغب������ات ومطالب يجدُّ االإ

.
)17(

في تحقيقها«

رادات لدى ال�سخ�سيات  اإن �س������راع االإ

يح�س������ل م������ن التعار�س ال������ذي يقوم بين 

اإرادتين مت�سادتين ت�سعيان للو�سول بهذا 

ال�س������راع اإلى ح�سم من ن������وع ما، لح�ساب 

اإرادة من بينهم������ا: هذا ال�سراع هو الذي 

ح������داث ليخلق عم������اًل درامياً  يح������رك االأ

م�سرحي������اً ممتع������اً. وما ل������م يتوافر هذا 

ال�سراع ف������ي مجتمع ما، ي�سعب اأن تنقله 

فنون هذا المجتمع، فالمجتمع الذي يوؤمن 

حكام، ي�سعب عليه  باأن ال�سلح هو �سيُد االأ

تقبل فكرة �سرورة ح�سم ال�سراع اإلى جهة 

من الجهات المت�سارعة.

»ولي�س ثمة �س������ك في اأن ال�سراع اإنما 

ين�ساأ عن ال�سخ�سية، ومقدار ال�سراع اإنما 

تحدده قوة اإرادة الفرد وال�سراع ال�سحيح 

يتكون في ظاهره من قوتين متعار�ستين، 

وفي باطنه يك������ون كّل من هاتين القوتين 

نتيج������ة لظ������روف معق������دة مت�سابك������ة في 

ت�سل�سل زمني متتابع، بحيث يجعل التوتر 

بالغاً الغاية م������ن الرعب وال�سّدة. حتى ال 

.
)18(

يكون بد من اأن ينتهي باالنفجار«

لم تتواجد لدى اإن�سان المنطقة العربية 

غالباً بحيث ت�سكل طبيعة لديه، فهو اأميل 

اإلى الحلول الحا�سمة بما قد يترتب عليها، 

أنه قد ي�س������ل ببع�س ال�سراعات اإلى  مع ا

منتهاه������ا اإذا ما وجد نف�س������ه مجبراً على 

أّن هذا ال ي�سكل طبيعة  القيام بذل������ك اإال ا

متاأ�سلة فيه، وينعك�س هذا بطبيعة الحال 

على ال�سراع������ات الداخلية التي يتعر�س 

ن�سان في حاالت االختيار الع�سيرة،  لها االإ

فيجد نف�سه م�ستتاً، غير قادر على الح�سم 

في اتخاذ المواقف غالباً.

اإن بلوغ التوتر اأق�سى مداه في ال�سراع، 

ينقل اإل������ى المتلقي عدوى هذا التوتر، ثم 

ينفجر التوتر، فتتفّجر في داخل المتلقي 



رح... الح�ضور والغيابضرح... الح�ضور والغيابضرح... الح�ضور والغياب ضالعرب والم�ضالعرب والم�

آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623 ��

حا�سي�س، تجعله  جملة من الم�ساع������ر واالأ

ي�سعر ب�سيء من الراحة، بعد اأن ت�ساعدت 

ال�س������دة النف�سي������ة، مع ت�ساع������د ال�سراع 

واحتدام������ه. وربم������ا يكون ذل������ك ما دعاه 

اأر�سطو بالتطهي������ر، بحيث ي�سعر المتلقي 

ب�سيء م������ن الراحة، بعد ح�س������م ال�سراع 

وعودة التوازن المختل،مما يوهمه بعودة 

هذا التوازن اإلى داخله اأي�ساً.

اإن معاناة اإن�س������ان المنطقة من القهر 

واال�ست������الب عب������ر فت������رات متطاولة في 

رادة؛ اإرادة  الزم������ن جعلْت منه فاقداً ل������الإ

الفع������ل وال�سراع والمب������ادرة، را�سياً بكل 

ما يح�سل ل������ه با�ستكانة وخ�سوع،ال يفكر 

بمواجهة من اأي نوع �سد القوى المت�سلطة 

عليه.

لية النف�سي������ة االجتماعية  اإن ه������ذه االآ

ن�س������ان المنطق������ة، ال يمكنه������ا اأن تنتج  الإ

م�سرح������اً اأو ح�س������اً درامياً، فم������ا ي�سيب 

ن�س������ان في ه������ذه المنطق������ة، ال ي�سعى  االإ

أو الق�س������اء عليه، اإال  اإل������ى التخل�س منه ا

مني������ات، فهو ال يوؤمن ب������اأن المواجهة  باالأ

�ستجدي. بل يج������د نف�سه يحاول مالءمة 

ذاته م������ع الو�س������ع والواق������ع الجديدين. 

والم�سرح فن ال يعترف بالحلول الو�سطى، 

وال ينطل������ق منها، بل يُكت������ب وفي بداهة 

كاتبه اأن ي�س������ل بال�سخ�سية، بل اأن ت�سل 

أبعد م������دى اأمام  ال�سخ�سي������ة ذاته������ا اإلى ا

أزم������ة اأو حالة �سراع من ن������وع ما، وهذا  ا

م������ا ال يتوافر في بنية ال�سخ�سية الفردية 

واالجتماعي������ة العربية، وه������ذا هو ال�سر 

أبعد قيام فن الم�سرح في المنطقة  الذي ا

أق������دم الع�سور، على الرغم  العربية منذ ا

أ�سباب وجوده في  من توافر الكثير م������ن ا

ح�سارة �سوري������ة القديمة مثاًل  وح�سارة 

بالد ما بين النهرين وم�سر.

الخاتمة

ومما ال�س������ك فيه اأن ال�س������راع ي�سّكل 

جوه������ر العمل الم�سرح������ي، الذي ال يقوم 

م�سرح جيد وفني متمّيز من دونه، والذي 

أي�ساً اأن الفن������ون ومن بينها  ال �س������ك فيه ا

ن�س������ان الذي  الم�س������رح تترج������م طبيعة االإ

بداع على  أمي������ن، فياأتي االإ يبدعها ب�سكل ا

ن�سان، مما يجع������ل الفن �سورة  �ساكل������ة االإ

�سادقة تعك�س مبدع هذا الفن، من حيث 

فكره وطبيعت������ه النف�سية وتوجههه وروؤيته 

للحياة والكون والمجتمع. واإن�سان المنطقة 

العربي������ة اأميُل اإل������ى الو�سطية واالعتدال، 

واإلى عدم ح�سم ال�سراع والو�سول به اإلى 

ق�سى، وهذا ما  أو اإلى م������داه االأ منته������اه، ا

يرج������ح �سبب عدم وج������ود حالة م�سرحية 

ن اإن�سان  مكتملة ف������ي المنطقة العربية. الأ

هذه المنطقة، ال ي�سكل بتركيبته النف�سية 

واالجتماعية حالة درامية.
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اأ�ستاذ علم النف�س والتربية الخا�سة كلية التربية- جامعة دم�سق.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ّكيف ننّمي مفهوم ذكيف ننمي مفهوم ذكيف ننمي مفهوم ذ�ت �إيجابي لدى �أبنائنا؟

د.معمر نواف الهوارنة

❁

اإنَّ مو�ض������وع الذات تناولت������ه العديد من 

فة ضفة ضفة  ضه الفال�ضه الفال� ه الفال�ضه الفال�ض ضات والكتابات، وقد ناق�ضات والكتابات، وقد ناق� ات والكتابات، وقد ناق�ضات والكتابات، وقد ناق�ض ضالدرا�ضالدرا�

بب ضبب ضبب  ضرق والغرب، وربم������ا كان هو ال�ضرق والغرب، وربم������ا كان هو ال� رق والغرب، وربم������ا كان هو ال�ضرق والغرب، وربم������ا كان هو ال�ض ضفي ال�ضفي ال�

ق������راط« ضق������راط« ضق������راط« اإلى اأن  ض������وف »�ض������وف »� ������وف »�ض������وف »�ض ضال������ذي دفع الفيل�ضال������ذي دفع الفيل�

ك« ضك« ضك«  ضك بنف�ضك بنف� ك بنف�ضك بنف�ض ضيتخذ هذه العب������ارة »اعرف نف�ضيتخذ هذه العب������ارة »اعرف نف�

فته التي كان يحاول بها ضفته التي كان يحاول بها ضفته التي كان يحاول بها اأن يخلق  ض لفل�ض لفل� عاراضعاراضعاراً ض�ض�

ان الفا�ضل المتوافق.ضان الفا�ضل المتوافق.ضان الفا�ضل المتوافق. ضن�ضن� الإ

ُية، ويُعدية، ويعدية، ويُعّد ية، ويضية، ويض ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ض جوه������ر ال�ض جوه������ر ال� عدفال������ذات تعدفال������ذات تُعّد

بعاد المهمة في  مفهوم الذات بعداً م������ن الأ

أثر كبير في  انية التي لها ضانية التي لها ضانية التي لها ا ضن�ضن� إي������ة الإي������ة الإ ي������ة الضي������ة الض ضخ�ضخ� خ�ضخ�ض ضال�ضال�

دي مفهوم ودي مفهوم وؤدي مفهوم  ورفاته. وي������ورفاته. وي������ رفاته. وي������ضرفاته. وي������ض ضل������وك الف������رد وت�ضل������وك الف������رد وت� ل������وك الف������رد وت�ضل������وك الف������رد وت�ض ض�ض�
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أو فك������رة الفرد عن نف�سه دوراً كبيراً الذات ا

في توجيه ال�سلوك وتحديده.

ومفهوم ال������ذات هو العام������ل الجوهري 

������ري، فهو قوة س������ري، فهو قوة س������ري، فهو قوة  سف������ي التحكم بال�سل������وك الب�سف������ي التحكم بال�سل������وك الب�

بط وتوجي������ه ال�سلوك سبط وتوجي������ه ال�سلوك سبط وتوجي������ه ال�سلوك اإذ  سدافع������ة لتنظيم و�سدافع������ة لتنظيم و�

يح������دد اال�ستجاب������ات الذاتية ف������ي مواقف 

أنه يعطي التف�سيرات  الحياة المختلفة، كما ا

أ�سلوب  إخرين واإن ذلك يحدد ا إخرين و
ال�ستجابات االآ

خرين من جهة ومن جهة  تعامل الفرد مع االآ

او باو باآخر في تحديد  أ كل سكل سكل ا سثر ب�سثر ب� ثر ب�وثر ب�وؤ وخ������رى، فهو يوخ������رى، فهو ي اأ

خرين معه. أ�سلوب تعامل االآ ا

اف »روجرز« مفه������وم الذات باف »روجرز« مفه������وم الذات باأنه  ِّذ يع������رِّف »روجرز« مفه������وم الذات بذ يع������رف »روجرز« مفه������وم الذات بذ يع������رِّ اإ

ذلك التنظيم العقل������ي المعرفي والمفاهيم 

عوري������ة الت������ي تتعل������ق بال�سمات سعوري������ة الت������ي تتعل������ق بال�سمات سعوري������ة الت������ي تتعل������ق بال�سمات  سوالقي������م ال�سوالقي������م ال�

المميزة للفرد وعالقاته المتعددة.

اويع������رف »يون������غ« مفه������وم ال������ذات باويع������رف »يون������غ« مفه������وم ال������ذات باأنه 

مجموع������ة م������ن الجوان������ب التنظيمي������ة في 

ية، والت������ي ت�ستقطب حولها مجمل سية، والت������ي ت�ستقطب حولها مجمل سية، والت������ي ت�ستقطب حولها مجمل  سخ�سخ� خ�سخ�س سال�سال�

اط������ات المختلف������ة الموجه������ة من ساط������ات المختلف������ة الموجه������ة من ساط������ات المختلف������ة الموجه������ة من اأجل  سالن�سالن�

ن�س������ان، وهذه المبادئ تزود  تحقيق كمال االإ

ي������ة بالوح������دة واال�ستق������رار اللذين سي������ة بالوح������دة واال�ستق������رار اللذين سي������ة بالوح������دة واال�ستق������رار اللذين  سخ�سخ� خ�سخ�س سال�سال�

يعتبران هدف الفرد في حياته.

اويعرف »هولت������ر« مفهوم الذات باويعرف »هولت������ر« مفهوم الذات باأنه تلك 

نواع التي ي�ستخدمها الفرد بغر�ض التعريف  االأ

ابذاته وهكذا فابذاته وهكذا فاإنه لتعيين حدود مفهوم الذات 

خذ بعي������ن االعتبار الطرق المتعددة  يجب االأ

أنف�سهم بها. ا ضالتي يعرف النا�ضالتي يعرف النا�ض

ويمكن تعريف مفهوم الذات باأنه تكوين 

معرفي منظم ومتعل������م للمردعات ال�سعورية 

والتط������ورات والتقييم������ات الخا�سة بالذات 

يبلوره الف������رد، ويُعّده تعريف������اً نف�سياً لذاته، 

ويتكون مفهوم الذات من اأفكار الفرد الذاتية 

بع������اد من العنا�س������ر المختلفة  المح������ددة االأ

لكينونته الداخلية والخارجية، وت�ستمل هذه 

العنا�سر على الت�س������ورات والمدركات التي 

تمدد خ�سائ�س الذات كما تنعك�س اإجرائياً 

في و�سف الفرد لذاته كما يت�سورها هو.

اأبعاد مفهوم الذات:

 ،»physkal« مفهوم �لذ�ت �لج�ضدي −
ويرمز ل������ه »PHY« يبين نظ������رة ال�سخ�س 

لج�سده وحالته ال�سحية ومظهره الخارجي 

ومهاراته وجن�سه وباعتبار المظهر الج�سدي 

دائماً عر�سة للتقويم، فاإنه مترافق باالعتزاز 

بالنف�س ب�سورة كلية على مدى الحياة. 

 ،»moral« خالق���ي −مفه���وم �ل���ذ�ت �لأ
ويرمز له »MOR« ي�سف الذات من وجهة 

نظر اأخالقي������ة معنوي������ة، ويتمح�س القيمة 

خالقي������ة. ويتغير مفهوم الذات االأخالقي  االأ

طف������ال ب�سرعة وعلى نط������اق وا�سع  عن������د االأ

مد. وي�ستمل على قدرات ق�سيرة االأ

 ،»personal« مفهوم �لذ�ت �ل�ضخ�ضي −
ويرم������ز ل������ه »PER« هو انعكا�������س الكتمال 

آثار التدخل  ال�سخ�سية ب�سكل كلي، ونجد فيه ا
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المدر�سي الهادفة اإلى تح�سين مفهوم الذات 

طفال، ال������ذات تقوم بعمليات ن�سطة  عند االأ

دراك والتذكر، وممكن اأن  من التفكي������ر واالإ

تك������ون مو�سوعاً للمالحظة والتقويم، وتكون 

ذل������ك الجانب الذي يُعّده الف������رد خا�ساً به، 

وهنا نتعامل م������ع اتجاهات الفرد وم�ساعره 

وما يعتقده عن نف�سه.

 ،»family« �لعائل���ي  �ل���ذ�ت  −مفه���وم 
ويرمز له »FAM«، ويعك�������س هذا الجانب 

م�ساعر الفرد المتعلقة بكفاءته وقيمته كع�سو 

في العائلة، وه������و ي�سير اإل������ى اإدراك الفرد 

للذات على ال�سلة مع الدائرة المبا�سرة من 

مرافقيه. ويوؤثر مفهوم الذات العائلي ب�سكل 

طفال اإلى  كبي������ر بالطريقة التي ينظر بها االأ

أنف�سه������م وعالقتهم مع ذويه������م ويرتبط اإلى  ا

ح������د كبير بكيفية النظر اإل������ى �سلوكهم واإلى 

�سري. اإمكانات التفاعل االأ

 ،»academic« كاديمي − مفهوم �لذ�ت �لأ
ويرمز له »ACA«، ويو�سح كيف ينظر الفرد 

�سيه وكيف يعتقد  اإلى نف�سه، وعالقته مع مدرِّ

خرين ينظرون اإليه في اأماكن العمل  ب������اأن االآ

كثر ارتباطاً  والدرا�س������ة، وهذا البعد ه������و االأ

كاديمية. اإن تطوير  مكانات االأ داء واالإ مع االأ

ولى  مفه������وم ذات اإيجابي يحت������ل الدرجة االأ

ن العالق������ة وثيقة بينه  همية الأ م������ن حيث االأ

وبين التح�سيل الدرا�سي، وذلك ح�سب نتائج 

ت حول هذا المو�سوع. الدرا�سات التي تمَّ

 ،»social« مفهوم �ل���ذ�ت �لجتماعي−
وي�سير هذا المفهوم اإلى ت�سور الفرد لتقويم 

خرين له معتمداً في ذلك على ت�سرفاتهم  االآ

واأقوالهم، ويتكون من المدركات والت�سورات 

خرين  التي تحدد ال�سورة التي يعتقد اأن االآ

يت�سورونها، ويتمثله الفرد من خالل التفاعل 

خرين، هو بعد عن كيفية  االجتماعي مع االآ

خرين ويعك�س بطريقة  النظر اإلى الذات لالآ

اأكثر عمومية كفاءة الفرد وقيمته في تداخله 

خرين. االجتماعي مع االآ

−مفه���وم �ل���ذ�ت �لم���درك: ويتكون من 
المدركات والت�سورات التي تحدد خ�سائ�س 

الذات كما تنعك�س اإجرائياً في و�سف الفرد 

لذاته وهو عبارة عن اإدراك المرء لنف�سه على 

حقيقتها وواقعها، ولي�س كما يرغبها وي�سمل 

دراك مظهره وج�سمه وقدراته ودوره  هذا االإ

في الحياة.

−مفه���وم �ل���ذ�ت �لمثال���ي: وي�سمى هذا 
المفهوم بذات الطموح وهو عبارة عن الحالة 

الت������ي يتمنى اأن يكون عليه������ا الفرد �سواء ما 

أم  أم الج�سمي ا يتعلق منها بالجانب النف�سي ا

كليهما معاً معتمداً على مدى �سيطرة مفهوم 

ال������ذات المدرك ل������دى الف������رد ويتكون من 

المدركات والتط������ورات التي تحدد ال�سورة 

المثالية التي يود الفرد اأن يكون عليها.

−مفهوم ال������ذات الموؤق������ت: وهو مفهوم 
غي������ر ثابت يملك������ه الفرد لفت������رة وجيزة ثم 
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يتال�سى بعدها وقد يكون مرغوباً فيه اأو غير 

مرغوب فيه ح�سب المواقف والتغيرات التي 

يجد الفرد نف�سه اإزاءها.

كان العالم »جيم�������س« اأول من تكلم ب�سكل 

أبع������اد ال������ذات، وقد راأى  أنواع وا وا�س������ح ع������ن ا

»جيم�������س« اأن هناك نظامي������ن ممكنين للذات 

هما: الذات التجريبية، والذات العارفة. وطبقاً 

لما ذكره فاإن الفرد يملك عدة ذوات منها:

• الذات كما يعتقد حقيقة بما هو كائن عليه.
• الذات كما يتمنى اأن يكون عليه.

خرين يرونها. • �سورة الذات كما يعتقد اأن االآ
وقد ميز »ميد« بين بعدين ومظهرين في 

ول ا�سم »الذات  الذات اأطلق على المظهر االأ

المفردة«، وهي تمثل دوافع الفرد الطبيعية 

االجتماعي������ة،  بالمعايي������ر  المقي������دة  غي������ر 

واأطل������ق عل������ى المظهر الثاني ا�س������م »الذات 

االجتماعي������ة«، وهي تمثل معايي������ر الثقافة 

دوار  التي امت�سها الف������رد، وتتحكم فيها االأ

العام������ة وهما بعدان ل�سيء واحد ويتفاعالن 

معاً وياأتي ال�سلوك نتاجاً لهذا.

بعاد  وق������د مي������ز »كاتل« بي������ن نوعي������ن الأ

الذات:

1- فهن������اك الذات البنائي������ة وهي تقابل 

أو كفاعل. نا كعملية ا االأ

2- هن������اك ال������ذات التاأملي������ة بق�سميها 

الواقع������ي والمثالي ومن هن������ا تت�سح الذات 

كمو�سوع وهي تنق�سم اإلى:

أو الفعلية: وهي روؤية  - الذات الواقعية ا

الفرد لنف�سه واإقراره لها.

- الذات المثالي������ة: وهي كما يود الفرد 

اأن يرى نف�سه.

وف������ي درا�سات »�ستين�������س« ذكر اأن هناك 

أبعاد للذات ه������ي: »البعد الم�ساحي  ثمانية ا

للذات، وبعد الذات المدركة الواعية، وتنوع 

الفئ������ات المختلف������ة داخل ال������ذات، والثقة 

نم������اط، واال�ستب�سار  بالنف�������س، وتكام������ل االأ

»تطابق الذات مع الواقع«، والثبات اأي ثبات 

مفهوم الذات، وتقب������ل الذات بمعنى تطابق 

الذات المدركة والذات المثالية«.

يجابي: مفهوم الذات الإ

يجابي هو  اإن بن������اء مفه������وم ال������ذات االإ

طفال، وحقيقة اأن مفهوم  مطلب نمائ������ي لالأ

طف������ال لي�س������ت مح������ددة فطري������اً اأو  ذات االأ

�سابقة التحديد توؤك������د على اأهمية م�ساعدة 

نف�سهم.  طفال عل������ى نمو �سورة اإيجابية الأ االأ

اإن تكوين مفهوم �س������وي للذات في الطفولة 

يمهد ال�سبيل للنم������و ال�سحي لهذا المفهوم 

أ�س�س �سليمة. في المراحل التالية على ا

ففك������رة الطفل ع������ن ذات������ه اإذا ما كانت 

�سوية تعمل عل������ى ات�ساق الجوانب المختلفة 

لل�سخ�سي������ة واإك�سابها طابعاً متميزاً. ويتمثل 

يجابي في تقب������ل الفرد  مفه������وم ال������ذات االإ

لذاته ور�ساه عنه������ا، حيث تظهر لمن يتمتع 
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بمفهوم ذات اإيجابي �سورة وا�سحة ومتبلورة 

أو  لل������ذات يلم�سها كل من يتعام������ل مع الفرد ا

أ�سلوب تعامله مع  يحت������ك به، ويك�سف عنه������ا ا

خرين، ال������ذي يظهر فيه دائماً الرغبة في  االآ

احترام ال������ذات، وتقديرها والمحافظة على 

مكانتها االجتماعية ودورها واأهميتها والثقة 

الوا�سحة بالنف�س والتم�سك بالنف�س والتم�سك 

بالكرامة واال�ستق������الل الذاتي. مما يعبر عن 

تقب������ل الفرد لذاته ور�ساه عنه������ا، ومما يعبر 

أنه يعتمد  كذلك عن تحمل الفرد الم�سوؤولية وا

أنه متفهم ومتفائل تجاه الحياة. عليه وا

هن������اك عوامل ع������دة ت�سهم ف������ي تنمية 

مفه������وم اإيجابي نحو ال������ذات، هناك تاأكيد 

اأن مفهوم������اً اإيجابياً نحو الذات، يحدث عن 

طريق التفاعل الطبيعي ال�سوي مع الطفل، 

وبتمكين������ه من التعبير ال�سري������ح عن الراأي 

وم�ساعدته ف������ي اتخاذ الق������رارات الالزمة 

وبتدريبه وتوجيهه في ذلك، وباإتاحة الفر�سة 

يجابية وبتعزيز ا�ستجاباته  اأمامه للتدخل واالإ

الناجحة ومبادراته ال�سحيحة وبالعمل على 

اإ�سعاره با�ستم������رار الحب والعطف والحنان 

واالحترام والثقة المتبادلة، وبتحديد دوره 

ومكانت������ه في الحي������اة وبتعريف������ه وبو�سفه 

أ�سرته وذويه. وباإ�سعاره باأهميته بين اأفراد ا

ويقدم لنا »روب������رت كيجان« ت�سوره عن 

طفال في اكت�ساب مفهوم  كيفية م�ساعدة االأ

اإيجاب������ي عن الذات، وذلك من خالل تاأكيده 

�سا�سية،  �سب������اع للحاجات االأ على �سرورة االإ

فق������د اأو�س������ح »كيج������ان« اأن مفه������وم الذات 

يجابي وتقدير ال������ذات المرتفع يتحققان  االإ

طفال  أ�سا�سيتان لالأ حينم������ا ت�سبع حاجت������ان ا

ف������ي كل مرحلة من مراح������ل النمو. الحاجة 

ول������ى م������ن اأج������ل الت�سم������ن »اأي اأن يكون  االأ

الطفل مرتبطاً، م�سنداً، مرحباً به، اأو بجزء 

أو بعبارة اأخرى، اإ�سباع حاجة الطفل  من������ه« »ا

اإل������ى االرتب������اط«، اأما الحاج������ة الثانية فهي 

أو االنف�سال اأي  أو التميزي������ة ا اال�ستقاللي������ة ا

اأن يكون م�ستق������اًل بذاته غير معتمد، يختار 

اأهدافه بنف�سه.

مفهوم الذات المتدني »ال�سلبي«:

فيما يتعلق بمفهوم الذات ال�سلبي يظهر 

ب�سكلين هما:

ول: تكون فكرة الفرد عن  1-ال�س������كل االأ

نف�سه غير منتظمة حيث ال يكون لدى الفرد 

اإح�سا�س بثبات الذات وتكاملها اإذا لم يعرف 

مر هنا  مواطن ال�سع������ف والقوة لدي������ه واالأ

ي�سير اإلى �سوء التكيف.

2-ال�س������كل الثان������ي: يت�س������ف بالثب������ات 

والتنظي������م ويقاوم التغيير وفي ال�سكلين فاإن 

اأي معلومات جديدة عن الذات ت�سبب القلق 

وال�سعور بتهديد الذات.

أ�سارت العديد من الدرا�سات عن  وقد ا

يجابي  االرتباط الوثيق بين مفهوم الذات االإ



ّكيف ننّمي مفهوم ذكيف ننمي مفهوم ذكيف ننّمي مفهوم ذ�ت �إيجابي لدى �أبنائنا؟

آ     �آ     �آب   �02015 �لعـــــدد   623

وال�سح������ة النف�سية من جه������ة وبين مفهوم 

الذات ال�سلبي واال�سط������راب النف�سي من 

�سوياء كانوا  فراد االأ جهة اأخ������رى. اإذ اإن االأ

خرين،  أكث������ر اإيجابية في تعاملهم م������ع االآ ا

أنف�سهم  وكان������ت الفكرة التي يحملونها عن ا

أ�سخا�س مرغوب بهم،  اإيجابي������ة اأي اإنه������م ا

اأما الم�سطرب������ون فاأظهروا مفهوماً �سلبياً 

أ�سخا�س غير مرغوب  أنه������م ا عن ذواتهم وا

بهم.

والواق������ع اأن م������ن يكوِّن لنف�س������ه مفهوماً 

�سلبياً كثيراً ما يك�سف عن هذا المفهوم من 

أو ت�سرفاته الخا�سة اأو من  أ�سلوب حديث������ه ا ا

خرين  تعبي������ره عن م�ساعره تج������اه نف�سه واالآ

مما يجعلن������ا ن�سفه بعدم الذكاء االجتماعي 

اأو عدم احترام الذات، وعادة ما يعاني هوؤالء 

فراد من نوعين من ال�سلبية: االأ

ول: يظه������ر ع������دم القدرة على  �لن���وع �لأ

التوافق مع العال������م الخارجي الذي يعي�سون 

أياً منهم يعب������ر عن ذلك  في������ه حيث ت�سم������ع ا

أنه  أو ا خري������ن ا أن������ه لي�������س على م�ست������وى االآ با

أنه ي�سعر بعدم  أو ا ل بالم�ساكل والهموم ا محمَّ

اال�ستقرار النف�سي في حياته.

�لن���وع �لثان���ي: ويظهر في �سعور البع�س 

خرين حيث ت�سمعه  منهم بالكراهية تجاه االآ

يعبر عن ذلك باأنه ي�سعر بعدم قيمته اأو عدم 

خرين مهما  أنه غير مقدر من االآ أو ا اأهميت������ه ا

فعل.

طف������ال الذي������ن يعان������ون من  كم������ا اأن االأ

مفه������وم ذات �سلبي ي�سعرون باأّن ال قيمة لهم 

وباأنه������م يفتقرون اإلى احت������رام الذات الذي 

يوؤثر ف������ي دوافعهم واتجاهاتهم و�سلوكياتهم، 

�سي������اء نظرة ت�ساوؤمية،  اإنهم ينظرون اإلى االأ

ويفتقرون اإلى الثقة بالنف�س لي�سوا متفائلين 

بالن�سبة لنتائ������ج جهودهم. اإذ ي�سعرون بعدم 

حباط.  الق������درة وبالدونية وبالت�س������اوؤم وباالإ

�سياء دائم������اً ت�سير في  اإنهم ي������رون ب������اأن االأ

طف������ال  اإن ه������وؤالء االأ الطري������ق الخاط������ئ، 

ي�ست�سلم������ون ب�سرعة ودائم������اً ي�سعرون باأنهم 

�سيئون وي�سعرون بالعجز. اإنهم ال ي�ستطيعون 

حب������اط والغ�سب، وغالباً ما  التعام������ل مع االإ

أنف�سهم  يحولونهما اإلى �سلوك انتقامي �سد ا

خرين. ول�سوء الحظ: اإن �سلوكهم  أو �س������د االآ ا

ن ينظروا اإليهم ب�سلبية  خرين الأ هذا يقود االآ

نف�سهم بذلك. كما هم ينظرون الأ

أ�سباب �سائعة للم�ساعر التي  هناك ثالثة ا

تعك�س مفهوم الذات ال�سلبي هي: »الحماية 

همال«. الزائدة، وال�سيطرة، واالإ

�-�لحماية �لز�ئدة:

م تتفاع������ل مع طفلها مئ������ات المرات  االأ

�سياء له  يومي������اً، ف������اإذا ما قام������ت ب������اأداء االأ

�سياء الت������ي ي�ستطيع اأن  با�ستمرار، تل������ك االأ

يوؤديها لنف�س������ه وبنف�سه، اإطعام������ه واإلبا�سه، 

التفكير واتخاذ القرار عنه، فاإن هذا الطفل 

�سيمتل������ك بم������رور الوق������ت اآالف الموؤ�سرات 
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والدالئ������ل باأنه عديم الحيلة وغير قادر على 

اتخاذ القرار. كذلك محا�سرة الطفل داخل 

م المطلقة ال ت�سهل انطالقته  دائرة محبة االأ

قام������ة عالق������ات حميمة اأخ������رى وتعرقل  الإ

تحقي������ق الذات وتنمي������ة اال�ستقاللية والثقة 

بالنف�س.

�-�ل�ضيطرة:

ال�سيطرة على الطفل بدرجة ال ي�ستطيع 

معها اأن يتخذ قرارات������ه بنف�سه تحت دعوى 

أنه لي�س قادراً اأو غير اأهل لذلك يوؤثر ب�سكل  ا

�سلبي على مفهوم الطفل عن ذاته، فالوالدان 

اللذان ال يثقان باأطفالهم يمتلئ اأطفالهم 

أنهم  أنف�سهم، كما ا بم�ساعر ال�سلبية تجاه ا

ال ي�ستطيع������ون تعلم الثق������ة باأنف�سهم ونجد 

طفال ي�سعرون بال�ساآلة وباأنهم غير  هوؤالء االأ

كفء، وغير مرغوب فيه������م، وهنا يمكن اأن 

نقرر باأن لديهم مفهوم ذات �سلبي، وعادة ما 

ي�سع������رون بنوعين من ال�سلبية: ال�سعور بعدم 

القدرة عل������ى التعامل مع العال������م، وال�سعور 

ن يحب������وا وحينما  بكونه������م غي������ر قابلي������ن الأ

أنف�سهم، فاإنهم  طفال عن ا يتحدث ه������وؤالء االأ

غالباً ما يبدون مفاهيم �سلبية للذات ب�سورة 

الفتة للنظر.

همال: �-�لإ

هم������ال حينما تك������ون اأعمال  يح������دث االإ

أكث������ر اأهمية من الطف������ل، فحينما  الوالدين ا

ين�س������رف الوال������دان، وين�سغ������الن دوم������اً عن 

أنه غير  طفال، فاإن الطفل ي�ستنتج ب�سهولة ا االأ

همال  جدير باعتبار واهتمام الوالدين. هذا االإ

قد يعطي الطفل �سعوراً بالنبذ ال�سخ�سي اأو 

طفال الذين يُهملون غالباً  التحقير وهوؤالء االأ

أنف�سهم كاأف������راد �سيئين،  ن ي������روا ا يميل������ون الأ

وغالب������اً ما يفتر�س������ون اأن �سلوكه������م ي�ستحق 

�سرعاً مثل ه������ذا االنتهاك. هناك عامل اآخر 

و�ساف والنعوت  و�ساف ال�سلبية، فاالأ وهو االأ

طفال وت�ساعد  ال�سلبية تدمج في �سور ذات االأ

عل������ى تعزي������ز النظ������رة ال�سلبية، وتق������ود اإلى 

�سل������وك غير توافقي، فاإذا م������ا األ�سقت كلمة 

طفال لمدة طويل������ة جداً فاإنهم  اأو �سف������ة باالأ

�سخا�س  ن ي�سبحوا هذا النوع من االأ يميلون الأ

الذين و�سفوا بال�سف������ة المعينة، وتثبت هذه 

طفال هذا ال�سلوك  و�ساف باأن ي�سل������ك االأ االأ

الذي يتالءم مع ال�سفة.

ثرة في مفهوم الذات: العوامل الموؤ

يت�سكل مفه������وم الذات خ������الل التفاعل 

م������ع البيئة التي يعي�س فيها الفرد ابتداء من 

الطفولة وعبر مراح������ل النمو المختلفة كما 

أ �سيق������اً عند بداية  اأن الوعي بال������ذات يبدا

حيات������ه، وينمو ويتطور بات�س������اع البيئة التي 

يتعامل معها وم������ن خالل الخبرات الجزئية 

أثناء  والمواق������ف التي يم������ر بها الفرد ف������ي ا

محاولت������ه للتكيف مع البيئ������ة المحيطة به. 

الم�س������ادر الت������ي ت�سهم في ت�سكي������ل مفهوم 
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الذات عدة منها: ال�س������ورة الج�سمية فبنية 

مور  الج�سم ومظه������ره وحجمه تُع������ّد من االأ

الحيوية والتي ت������زود الفرد بمفهومه لذاته، 

ولى. اإن طول الفرد  وخا�سة في �سنوات������ه االأ

ووزنه ول������ون ب�سرته و�سالمة حوا�سه وتنا�سق 

حجمه كلها اأمور ترتبط باتجاهه نحو نف�سه 

و�سعوره بكفاءته 

أو  وتقبل������ه لذاته، وهذه توؤث������ر باإيجابية ا

�سلبية على مفهوم الذات.

خر  تُع������ّد التغذية الراجع������ة الم�سدر االآ

الذي ي�سكل مفهوم الذات، وخا�سة من ذوي 

قرباء  همية بالن�سبة للطفل كالوالدين واالأ االأ

ق������ران. فالتغذي������ة الراجعة  والمعلمي������ن واالأ

أثرها  للطفل حول كيفي������ة ال�سعور نحوه لها ا

باء من  ف������ي روؤيت������ه لنف�سه، وما يقوم ب������ه االآ

تقبيل ومعانقة وابت�سامة وكالم وما يقدمونه 

من تغذي������ة ولبا�������س كلها ر�سائ������ل تجعل له 

خري������ن وخا�سة المقربين  قيم������ة من قبل االآ

من������ه، فالطفل يرى نف�س������ه من خالل �سلوك 

خرين اتجاهه، وكلما ات�سعت رقعة الطفل  االآ

دخلت عنا�س������ر جديدة لها اأهميتها بالن�سبة 

أق������ران الدرا�سة وتُعّد  للطف������ل كالمعلمين وا

الخب������رات المدر�سية م������ن الم�سادر المهمة 

في ت�سكيل مفهوم ال������ذات، فالمعلم له دوره 

الكبير في ت�سكي������ل مفهوم الطفل لذاته من 

�ساليب التربوية الحديثة،  خالل الطرائق واالأ

كما اأن النجاح والف�س������ل الدرا�سيين يوؤثران 

ف������ي الطريقة الت������ي ينظر به������ا الطلبة اإلى 

أنف�سهم. فالطلبة ذوو التح�سيل المرتفع من  ا

المحتمل اأن يطوروا م�ساع������ر اإيجابية نحو 

ذواتهم ومقدراتهم والعك�س �سحيح.

ولى للطفل فهي من  اأما خبرات الن�ساأة االأ

الم�سادر الحيوية ف������ي ت�سكيل فهمه لذاته، 

فكار والم�ساعر واالتجاهات من  اإذ تكون االأ

خالل التن�سئ������ة االجتماعية وتفاعله اليومي 

ف������ي البيئة التي يعي�س فيه������ا وما يتلقى من 

أ�سالي������ب الث������واب والعق������اب واالتجاه������ات  ا

الوالدية، وخب������رات الف�سل والنجاح والو�سع 

االجتماعي واالقت�سادي. ولعل اأهم م�سدر 

�سرية  له������ذه الن�ساأة هي خب������رات التن�سئة االأ

أث������ر مفه������وم ال������ذات اإل������ى ح������د كبير  اإذ يتا

�سرية بين الطف������ل ووالديه،  بالعالق������ات االأ

أنه محبوب، ي�سعر  فالطفل الذي يعامل على ا

بنف�س������ه كذلك وللوالدين دور مهم في تكوين 

طفال اإذ  أو الواقعية لدى االأ الذات المدركة ا

يق������وم الوالدان من خ������الل عملّيتي »الثواب 

والعقاب« باإبقاء ال�سلوك المرغوب والمقبول 

اجتماعياً وا�ستبعاد غير المرغوب منه، كما 

ي�سهم الوالدان في ت�سكي������ل الذات المثالية 

طفال، ذل������ك اأن الطفل يقوم بتمثل  ل������دى االأ

المعايير والقيم الخلقية التي يوجهه والداه 

بااللت������زام بها واتباعها. تق������ول »ويلي«: تعّد 

عملية التقم�س واالحتذاء بالنموذج المتمثل 

م والتي اأكدتها نظرية  أو االأ ب ا ف������ي �سورة االأ
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التحليل النف�سي من اأهم العمليات النف�سية 

التي ت�سكل ال������ذات المثالية ل������دى الطفل. 

أثر  لذل������ك فاإن كثيراً م������ن الدرا�سات بحثت ا

أو الت�سدع  أو كليهما ا فقدان اأح������د الوالدين ا

�س������ري وتو�سلت اإلى اأن هن������اك فرقاً في  االأ

طفال واأقرانهم  مفهوم ال������ذات بين هوؤالء االأ

من الذين يعي�سون في كنف والديهم.

اإن مفهوم الذات لي�س �سيئاً موروثاً لدى 

ن�سان لكن يظهر تاأثي������ر العوامل الوراثية  االإ

في تكوين وتطور مفه������وم الذات من خالل 

خرين نحوهم،  طفال ل�سل������وك االآ تف�سي������ر االأ

وفقاً لم�ستويات ذكائهم اإذ اإن لم�ستوى ذكاء 

الفرد تاأثيراً كبيراً على الوعي االجتماعي. 

كثر ذكاء يف�سرون ب�سكل اأف�سل  طفال االأ فاالأ

ق������ل ذكاء مواقف وم�ساعر  طف������ال االأ من االأ

خرين نحوه������م، وهذا ال�سعور يوؤثر بدوره  االآ

طف������ال في تط������ور مفه������وم الذات  عل������ى االأ

المالئم لديهم.

مراحـــل تطور مفهوم الذات في مرحلة 

الطفولة:

ي�سته������ل الطف������ل الحي������اة بتفرق������ة غير 

طفال  خرين، فاالأ وا�سحة بين ذاته وذات االآ

ل������م يتعلموا بعد الح������دود التي تف�سلهم عن 

خرين- فالطفل  فراد االآ أو االأ المو�سوع������ات ا

أي������ة معرفة عن وجود ذات  لي�ست لديه بعد ا

أو ذات اجتماعي������ة. يعطي تحديد  ج�سمي������ة ا

مفه������وم ال������ذات في كل مرحل������ة عمرية من 

أبعاده المختلفة للف������رد في المرحلة  حي������ث ا

أبرز المراحل  التي هو فيها و�سفاً لذاته. من ا

التي تتطور عبرها عملية اإدراك الذات في 

الطفولة هي:

- مرحلة �لر�ضاعة:

يم������ر الوليد عق������ب ال������والدة بمرحلة 

ْريَّة اأي اإنه ال يوجد تمايز بين 
ت�سم������ى الَعب

ذاته وبين غيره. واإنما تتكون ذات الطفل 

ولى  أثناء ال�سنة االأ ومو�سوعه تدريجياً في ا

مر  م������ن العمر، ويدرك بيئته ف������ي اأول االأ

كُكل �سئيل. وي������درك اأ�سواته وا�ستجاباته 

أنها مقومات  أنها �سادرة منه بل على ا ال على ا

البيئ������ة. فالبيئة وج�سمه �سيء واحد فالثدي 

الذي يوف������ر له الغذاء وي�سبع حاجاته يدركه 

بو�سفه جزءاً منه وينح�س������ر اإدراك الطفل 

لما في داخله من مثي������رات ح�سوية »الجوع 

والعط�س«.

دراك الح�سي لدى الوليد لم  اإن قدرة االإ

تكن ق������د و�سلت بعد اإلى درج������ة تمكنه من 

التمييز بين عنا�س������ر البيئة، فهو غير قادر 

على اإدراك التماي������ز بين العالم ومن حوله.  

ولى في تنمية  بالن�سبة للطفل فاإن الخطوة االأ

اإح�سا�سه اأو مفهومه عن ذاته ينبغي اأن يكون 

في الفهم باأنه كيان منف�سل ومتميز.

أ�سا�سيتين  ترى »ماهلر« اأن للطفل نقطتين ا

يح������اول م������ن خاللهم������ا اأن ينم������ي ت�سكياًل 
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ولى: ه������ي اأحا�سي�س������ه الداخلية،  لذات������ه. االأ

ولي لل������ذات. والثانية:  مكون������اً الجوه������ر االأ

هي اإح�سا�سه بمان������ح الرعاية والمتمثل في 

م. المو�سوع الليبيدي- االأ

وهنا توؤكد نظرية التحليل النف�سي على 

ولى في  �سورة الج�سم باعتبارها الركيزة االأ

اإر�ساء قواعد ال�سعور بالذات، فيرى »فرويد« 

أ�سار  أنا ج�سماني. وا ول ا نا في المقام االأ اأن االأ

أوتوفينخل« اإلى اأهمية ت�سور الطفل لج�سمه  »ا

والدور الذي تلعبه �سورة الج�سم في تكوين 

أوتوفينخل«  ال�سعور بال������ذات. حيث ي������رى »ا

باأن البدن يغ������دو عند الطفل �سيئاً منف�ساًل 

عن بقية العالم، ومن ثم ي�سبح من الممكن 

تمييز الذات عن اللذات.

تنمو الذات في مرحل������ة الر�ساعة على 

النحو التالي:

أ�سهر يخرج  •من المي������الد حتى ثالث������ة ا
الوليد وهو ال يعلم �سيئاً عن ذاته.

• ) 3 – 4( �سهور يكون التمايز من خالل 
الحوا�س والع�سالت.

�سارات  طف������ال االإ • )9( �سه������ور يفهم االأ
»باي باي«. 

ول مرحل������ة الك�س������ف  •يك������ون الع������ام االأ
واال�ستك�س������اف وتنمو �سورة ال������ذات ويزداد 

خرين. م واالآ التفاعل مع االأ

•في عمر العامين يزداد التمايز بعد ذلك 
ويكون الطفل متمركزاً حول ذاته يفرق بينها 

خرين، وتتك������ون الذات االجتماعية  وبين االآ

ويزداد نم������و الم�ساع������ر االجتماعية وتزداد 

القدرة على فهم الذات.

ح�سا�������س بالذات  ألب������ورت« اأن االإ ي������رى »ا

ح�سا�سات الع�سوية المتكررة  الج�سمية من االإ

ح�سا�س  التي ت�سدر من العالم الخارجي، فاالإ

ألبورت«  بال������ذات الج�سمية هو في نظ������ر »ا

وثيقة وجودنا- ولكن يمكن على الرغم مما 

أنها لي�ست  للذات الج�سمية من اأهمي������ة اإال ا

كل �سيء في تكوين فكرة الذات عند الطفل 

في هذه المرحلة اإنما هن������اك اأفكار اأخرى 

لها اأهميتها.

فالطفل ي�سل اإلى فكرة ال�سيء الخارجي 

الذي لي�س ه������و قبل اأن يتمكن من اأن يدرك 

اأن له ذاتاً متميزة عن هذا العالم الخارجي 

�سي������اء الخارجية قبل  كما يدرك وج������ود االأ

خر ت�سبق معرفة  اإدراكه لذاته، فمعرف������ة االآ

الذات.

اإن الذات هي تلك العالقة التي ال تتوقف 

خ������ر والتي هدفها  ما ا�ستم������رت الحياة باالآ

النهائ������ي االعت������راف بحق الوج������ود. فهوية 

خر  الذات اإنم������ا تت�سكل وتخلق من خالل االآ

خر وجود غام�س،  وب������ه، فالذات من دون االآ

وتظل بال وجود متعين ومتجدد ويتبين كيف 

م لطفله������ا يوؤدي اإلى حب الطفل  اأن حب االأ

لنف�س������ه والر�سا عن ذات������ه وقبولها، ف�سورة 

م من طفلها  الذات ه������ي انعكا�س لموقف االأ
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آة الت������ي يرى منه������ا الطفل ذاته  وه������ي المرا

خرين، لذلك يرى »كولي« اأن الذات  وعالم االآ

نها تتميز بالنمو  ال تمنح للفرد منذ والدته الأ

االجتماعي. 

- مرحلة �لرو�ضة:

تقابل هذه المرحلة عند »بياجيه« مرحلة 

ما قبل العمليات التي تمتد من الثانية حتى 

أه������م ما يميز هذه  ال�سابع������ة من العمر. اإن ا

المرحلة ه������و مركزية ال������ذات، فطفل هذه 

المرحلة يكون بالن�سب������ة للت�سورات مركزي 

ال������ذات، ول�سفة التمرك������ز الذاتي في هذه 

المرحلة نتائج كثيرة م������ن اأهمها اأن الطفل 

خذ  يك�سف با�ستمرار عن عجز ن�سبي في االأ

بعين االعتبار بوجه������ة نظر الغير، ونجد اأن 

التفاعل االجتماعي هو الذي يحطم مركزية 

الذات عند الطفل.

وف������ي هذه المرحلة نج������د هناك لدى 

همية نتيجة تمركزه  طفال �سع������وراً باالأ االأ

حول ذات������ه اإذ ي�سعر كل منهم باأنه »محور 

الحي������اة« وت�سيطر عل������ى الطفل عادة في 

هذه الفترة حاجات������ه ال�سخ�سية ودوافعه 

أ�ساليب �سلوكه.  الخا�س������ة لتوجيه جمي������ع ا

أنه قد ال ي�ستطيع التعبير  على الرغم من ا

ال�سري������ح عن حاجاته الخا�س������ة باأ�سلوب 

مفهوم. ولكن تب������داأ مالمح مفهوم الذات 

ف������ي الظهور م������ن خالل حدي������ث الطفل 

وا�ستخدام������ه الدائ������م والم�ستمر لل�سمير 

أن������ا« ول�سمير الملكية ف������ي حديثه عن  »ا

لعبته- قطته- كتابه.

فالطفل ف������ي هذا العمر ي������زداد �سعوره 

بفرديت������ه و�سخ�سيته ويعرف اأن له �سخ�سية 

خرين �سخ�سياتهم ويزداد تمركزه حول  ولالآ

ذات������ه »ملكي«، وبع������د ذلك ن�سم������ع »نحن«، 

ويع������رف الطفل اأن له دواف������ع بع�سها تحقق 

وبع�سها لم يتحقق، و�سرعان ما يفقد الطفل 

هويته ويختلط عنده الوهم بالحقيقة، وفي 

ألبورت«  هذه المرحلة يتميز الطفل في نظر »ا

بمظهرين هما: »امتداد الذات وات�ساعها، ثم 

�سورة الذات«.

ف������ي  المرحل������ة  ه������ذه  ف������ي  فال������ذات 

أ�سي������اء كثيرة  ألب������ورت« تت�س������ع لت�سمل ا نظر»ا

ح�سا�س بالملكي������ة في الوقت  كما ي������وؤدي االإ

نف�س������ه دوراً مهماً »مثاًل ه������ذه كرتي، وهذه 

الدراج������ة دراجتي«. وكلها ت�سب������ح امتداداً 

أي�ساً اإل������ى ات�ساعها لت�سمل  لل������ذات، وت�سير ا

�سياء بما في ذل������ك الكبار.  العدي������د م������ن االأ

اإ�سافة اإلى امتداد ال������ذات وات�ساعها تاأخذ 

أكثر، فعن طريق  أكثر وا �سورة الذات تت�سح ا

التفاعل المتبادل مع الكبار والوالدين يمكنه 

اأن يق������ارن بين �سلوك������ه الواقعي وبين ما هو 

متوق������ع منه، و�سورة الذات هنا لي�ست نامية 

ب�سكل جيد.

أنه في هذا ال�سن يكون  أريك�سون« ا يرى »ا

أة،  ال�سمير قد نما واأ�سبح اأعظم حاكم للمبادا
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فالطفل لم يع������د موجهاً بالنا�س من الخارج 

أي�ساً ي�سم������ع ال�سوت  فح�س������ب، بل اأ�سب������ح ا

الداخلي لمالحظة الذات وتوجيهها وعقابها 

هذا ال�سوت الذي يعلق على اأفعاله ويحذره 

ويه������دده وتلك هي بداية ن�سوء االأخالق عند 

طفال  أ االأ الطف������ل. وفي هذه المرحلة يب������دا

ال�سغار يركزون على العمر، والحجم وهناك 

أنا  طفال هل ا الجن�س ال������ذي يتعرف عليه االأ

أم اإناث؟  مه������ات ذكور ا أم بنت؟ وهل االأ ول������د ا

طفال الفروق بين الجن�سين  ويعرف هوؤالء االأ

الم�سبع������ة بالم�سامي������ن  لع������اب  وت�سي������ع االأ

الجن�سي������ة في ال�سنة الرابعة وي�ساأل كثير من 

أ�سئلة حول  أبناء الرابعة والخام�س������ة اأهلهم ا ا

الجن�س.

كم������ا ي�سل الطفل اإلى م������ا ي�سمى بثبات 

خرين  الجن�������س اإذ يفه������م ب������اأن الف������رد واالآ

ي�ستم������رون بالجن�������س نف�سه خ������الل الحياة 

والخطوة النهائية في النمو الجن�سي هي نمو 

ثبات الجن�س الحقيقي والذي ينمو بالن�سبة 

طفال في حوالى )5-6( �سنوات،  لغالبية االأ

ويت�سمن ذلك التعرف باأن جن�س الفرد يظل 

هو نف�سه حتى لو كان������ت هناك تغيرات في 

الن�س������اط، واللب�������س والمظه������ر. وبمجرد اأن 

يحق������ق الطفل مفهوماً كام������اًل للجن�س فاإنه 

أكثر بالطريقة التي ي�سلك بها  يولي اهتماماً ا

خرون ف������ي الجن�س نف�سه وبالتالي  النا�س االآ

أبناء جن�سه. يهتم ويتعلم مما يفعله ا

ه������ل الناجمة عن  ت�س������كل ردود فع������ل االأ

بناء  ج�سامه������م اتجاهات االأ أبنائهم الأ وع������ي ا

أنف�سهم، فتعمل �سعادة الوالد بالتغيرات  مع ا

الع�سوية لدى ابنه عل������ى دفع الولد لل�سعور 

باالعتزاز والثق������ة بذاته. وتتاأكد االتجاهات 

هل  يجابية للنا�سئ نح������و ذاته اإن عمد االأ االإ

اإلى اإجاب������ة ا�ستف�سارات������ه الجن�سية بو�سوح 

مالئم لم�ستواه العقل������ي والمعرفي في تلك 

أ�سئلته  ال�س������ن، كم������ا اأن معاقبة الولد عل������ى ا

الجن�سي������ة التي تبدو جريئة في عين الرا�سد 

فتجر الولد اإلى ت�سكيل اتجاهات �سلبية نحو 

ذاته.

- مرحلة �لمدر�ضة �لبتد�ئية:

تمتد ه������ذه المرحلة من ال�سنة الخام�سة 

أو الثانية  أو ال�ساد�سة وحتى الحادية ع�سرة ا ا

ع�سرة. ومع دخول الطف������ل المدر�سة يزداد 

اإح�سا�سه بهويت������ه وب�سورة ذاته وقدرته على 

امت������داد الذات، و�سرعان ما يتعلم الطفل اأن 

ما هو متوقع منه خارج المنزل يختلف عما 

ه������و متوقع منه داخل المن������زل، فهو يحاول 

اأن يدم������ج نف�سه مع جماعات واأن يندمج مع 

رفاقه في عالم الواقع.

ويكوِّن الطفل مفهوماً مالئماً عن ذاته 

في الوقت الذي يت�ساع������د فيه اكت�ساب 

مفاهيم واقعية عن العالم من حوله على 

الرغم م������ن اأن ت�سور الج�س������م يبداأ في 

مرحلة الر�ساع������ة والطفولة المبكرة اإال 
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أنه يغدو في مرحلة الطفولة المتو�سطة  ا

ن الطفل  اأكثر و�سوحاً مما م�سى وذلك الأ

ف������ي هذه المرحلة يق������ارن نف�سه باأقرانه 

ولي�س باأهله فقط.

ويقول الفيل�سوف االجتماعي ال�سهير 

»ميد« اإن مفه������وم الطفل عن ذاته ي�ستق 

عبر ظاه������رة » اال�ستح�س������ان المنعك�س« 

خ������ر غير اأن الطف������ل يعجز عن  عن������د االآ

تلق������ي اال�ستح�س������ان المنعك�������س اإال بعد 

دراكية ويب������دو اأن طفل  نم������و قابليت������ه االإ

ا�ستح�سان  يتح�سن  االبتدائي������ة  المدر�سة 

اأقران������ه ويميل لتقويم ذاته في اإطار ذلك 

اال�ستح�سان.

مما ينتهي بنا اإلى القول: باأن مفهوم 

الطفل ع������ن ذاته في هذه المرحلة يكون 

أكثر تعقيداً واأقل تركيزاً على الخ�سائ�س  ا

ن هذه الفترة هي فترة نمو  الخارجية؛ والأ

عقلي وهي تتميز برغبت������ه في المعرفة 

�سئل������ة فاإننا  وح������ب االط������الع وكث������رة االأ

ح�سا�������س بمظهر جديد  نج������د بداي������ة االإ

م������ن مظاهر نمو ال������ذات اأال وهو الذات 

أنه في  المنطقية العاقل������ة. وهكذا نجد ا

طار  مرحلة الطفول������ة المتاأخرة يت�سع االإ

ال������ذي يتخذ ف������ي �سوئه مفه������وم الذات 

الموجب وتقبل الذات والتوافق النف�سي 

أو مفه������وم الذات ال�سال������ب وعدم الر�سا  ا

و�سوء التوافق النف�سي.

�سمات ال�سخ�ش المحقق لذاته:

�-�لقدرة على مقابلة �لمتطلبات:

وي�سعر معها ال�سخ�������س باأنه يقدم �سيئاً 

للعالم، فهو يمار�س الن�ساطات من اأجل متعة 

القيام بها ولي�������س بال�سرورة من اأجل فائدة 

اأو م�سلحة ويبدو من الناحية النف�سية اأن ما 

يقوم به الفرد هنا هو اإ�سارة اإلى ما ي�سعر به 

من احترام لنف�سه كما يعتبر دعوة للغير من 

اأجل احترامه. وقد يكون لما يقوم به معنى 

أنه  في الوقت الحا�سر اأو في الم�ستقبل اإال ا

لي�������س بال�سرورة مرتبط������اً بالوقت الحا�سر 

فقط.

�-�إدر�ك �لو�قع ب�ضكل غير عادي:

ويرى ال�سخ�س في ه������ذه الحالة العالم 

والنا�س على حقيقتهم، ولي�س ح�سب ت�سوره 

لهم، ويمك������ن تحقيق ذلك اإذا ما عملنا على 

أنف�سنا اإذ �سوف ي�سه������ل علينا حينئذ  تقب������ل ا

خرين وعدم رف�سه������م هذا اإ�سافة  تقب������ل االآ

خرين  اإلى �سرورة الت�سلي������م باأنه من حق االآ

اأن يكونوا مختلفين.

�-�لتلقائية:

وهي ال تعني ممار�سة ال�سلوك الع�سوائي 

أو تقب������ل اأي �سيء من دون تفح�سه وتحليله  ا

واإنما تعني اأن نتقبل ما هو منا�سب لنا.

�-زيادة �لقدرة على حل �لم�ضاكل:

نا«  ويح������دث ذلك عندما نقوم باإبعاد »االأ

أ في التعامل مع  ع������ن ال�سورة اأوالً، ثم نب������دا
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أ�������س هنا من  الم�سكل������ة ب�س������كل علمي، وال با

خرين عما نعرف اأو ال نعرف. اإخبار االآ

�-�لميل �إلى �لخ�ضو�ضية »�لعزلة«:

م������ن المع������روف كراهية بع�������س النا�س 

أو العزلة اأما المحققون لذاتهم  للخ�سو�سية ا

ن�سان بنف�سه  فيحب������ون العزلة، واأن يخل������و االإ

اأحياناً.

�-�ل�ضعور �لز�ئد بال�ضتقالل:

عادة م������ا يعم������ل النا�س عل������ى التفاخر 

ألقابهم التي تحمل  باأ�سله������م اأو وظائفه������م وا

الكثير م������ن المعاني اأما المحقق لذاته فاإنه 

أو لقب  نه لي�س مجرد ا�سم ا يتحا�س������ى ذلك الأ

علم������ي، وعلى الرغم م������ن اأن النا�س تعودت 

التو�س������ل اإل������ى ا�ستنتاجات م������ن المعلومات 

التي تح�سل عليها اإال اأن ذلك ال يعني �سيئاً 

بالن�سبة للمحقق ذاته، فهو يف�سل اأن ي�سكل 

المعان������ي الخا�سة به وال ي�ستمد معانيه مما 

أو يفعلونه. يقوله النا�س ا

وردود  �لمتج���دد  �ل�ض���ديد  عج���اب  �-�لإ

فعال �لنفعالية: �لأ

�سياء بطريقة انفعالية  اإننا ن�ستجي������ب لالأ

من، وعلى الرغم  وذلك من اأجل ال�سعور باالأ

أننا نقوم بذلك بطريقة  أنه من المالحظ ا من ا

أ�ساليب تن�سئتنا  آلية اإال اأن ذلك راج������ع اإلى ا ا

ال�سابقة التي ي�سع������ب علينا التخل�س منها، 

وما يدع������و اإليه»ما�سلو« هنا ه������و اأن يعتمد 

ن�سان في تجربته ل�سيء ما على ا�ستخدام  االإ

اأف�س������ل الطرائق التي يمك������ن ا�ستعمالها وال 

يقت�سر ذلك على الطرق الماألوفة فقط.

�-�ل�ض���عور �لعمي���ق بالخب���ر�ت لفت���ر�ت 

�أطول:

أردن������ا تحقيق  أنن������ا اإذا ما ا يعن������ي ذل������ك ا

اأي �س������يء، فيجب علينا اأن نح������اول ال�سعور 

أثناء حدوثها. بالخبرة ا

�لجن����س  �إل���ى  �ل�ض���ديد  �-�لنتم���اء 

�لب�ضري:

اإذا اأردت اأن تع������رف مو�س������ع كل اإن�سان، 

فعليك الرج������وع اإلى نظرته عن العالم، واإذا 

اأردت اأن تق������ف بعيداً لتراق������ب الجماعات 

من اأج������ل اأن تعرف �سيئاً عنه������ا فاأنت ل�ست 

ن������ك تعزل نف�سك  م������ن المحققين لذاتهم الأ

ف������ي هذه الحالة وال يج������ب اأن تعزل نف�سك 

ع������ن العالم، واإنما عليك اأن تنتمي كفرد اإلى 

�سياء من  مور واالأ خرين، وعندما تفهم االأ االآ

خالل انتمائك للجماع������ة، ف�سوف تتخل�س 

من مخاوفك الع�سبية.

خري���ن  �لآ م���ع  �لعالق���ات  �0-تغي���ر 

وتح�ضنها:

أو نقلل  دوار ا عندما نتوق������ف عن لعب االأ

من عددها، فيجب علينا اأن نت�سرف بطريقة 

خرين، فالمحقق  مختلفة في عالقاتنا مع االآ

لذات������ه عادة ما يك������ون ماه������راً ودفاعياً مع 

خرين حينما ي������رى �سرورة التعامل معهم  االآ

ب�سكل دفاعي اأو مختلف.
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��-�ضمات �أ�ضا�ضية �أكثر ديمقر�طية:

أكثر ديمقراطية  ن�سان ا يجب اأن يكون االإ

طار الذي يعمل فيه، في عالقاته مع  في االإ

ن�سان  خرين، فالنا�س مت�ساوون، وقيمة االإ االآ

أكانوا  أ�سا�سي يولد به ويموت معه �سواء ا �سيء ا

نافعين للمجتمع اأم غير نافعين.

بد�ع: ��-�ضعور عميق ومتز�يد بالإ

بداع في ه������ذا المجال ال�سعور  يعني االإ

ن�س������ان مميزة ومختلفة وبعيدة  باأن اأفكار االإ

أكبر  ن�س������ان من ا عن القوال������ب الخطية، فاالإ

بداع. محبي االإ

��-حدوث تغير معين في �لقيم:

ن�سان في هذه الحالة على تغيير  ويعمل االإ

قيِمِه من اأجل اأن تتوافق مع مواقفه، فالقيم 

أ�سياء جامدة، ولكنها قابلة للتغير. لي�ست ا

خ�سائ�ش مفهوم الذات:

- مفهوم �لذ�ت منظم وتركيبي:

اإذ ت�س������كل خب������رات الفرد ب������كل تنوعها 

مجموع������ة المعلوم������ات الت������ي يوؤ�س�س عليها 

مفهومه عن ذاته، ومن اأجل ت�سهيل ا�ستيعاب 

ه������ذه الخبرات ي�سعها ف������ي زمر ذات �سيغ 

أب�س������ط اإنه ينظم الفئات التي يتبناها بحيث  ا

تكون اإلى حد م������ا انعكا�ساً لثقافته الخا�سة 

وعلى �سبيل المث������ال: قد تدور خبرة الطفل 

في محور عائلته واأ�سدقائه ومدّر�سيه. وهذا 

طفال  م������ا يبرر وجود الفئات في اأحاديث االأ

ن ه������ذه الفئات تمثل طريقة  أنف�سهم الأ ع������ن ا

لتنظيم الخبرات وجعلها ذات معنى.

- مفهوم �لذ�ت متعدد �لجو�نب:

وهذه الجوانب تعك�������س نظام الت�سنيف 

أو ي�ساركه فيه العديدون  ال������ذي يتبناه الفرد ا

أ�س������ارت بع�������س الدرا�سات اإل������ى اأن نظام  وا

الت�سني������ف ه������ذا ق������د ي�سكل ف������ي مجاالت 

كالمدر�س������ة والتقب������ل االجتماع������ي والقدرة 

والذكاء العام.

- مفهوم �لذ�ت معرفي:

اإذ يمكن اأن ت�سكل جوانب مفهوم الذات 

معرفي������اً وقاعدته خبرات الفرد في مواقف 

خا�سة، وقمته مفه������وم الذات العام، وتق�سم 

قمة الهرم اإلى مكونين هما:

كاديم������ي الذي يتفرع  •مفه������وم الذات االأ
اإلى مجاالت من الموا�سيع الرئي�سية »علوم، 

وريا�سي������ات«، ثم اإلى المج������االت المحددة 

�سمن الموا�سيع الرئي�سية.

كاديمي: الذي  •مفه������وم الذات غي������ر االأ
يتفرع اإلى مفهوم اجتماعي ومفهوم عاطفي 

ومفهوم فيزيائي.

- مفهوم �لذ�ت ثابت ن�ضبيًا:

اأي اإن مفهوم الذات العام يت�سم بالثبات 

الن�سبي وكلما كان االتجاه في مفهوم الذات 

أكثر ثباتاً  نح������و القاعدة كان هذا المفه������وم ا

ن�سبي������اً ولكي يحدث تغيير في مفهوم الذات 

العام يتعين حدوث مواقف متعددة ومحددة. 
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حد تالميذ  فمثاًل خبرات النجاح والف�سل الأ

المرحل������ة االبتدائية في م������ادة التاريخ ربما 

كاديمي لديه لكن  توؤثر على مفهوم الذات االأ

تاأثيرها عل������ى المفهوم الع������ام للذات يكون 

�سعيفاً.

- مفهوم �لذ�ت نمائي ومتطور:

طفال  اإذ اإن مفهوم الذات لدى �سغار االأ

أو �سامل وغير متمايز، ومع بداية بنائهم  كلي ا

للمفاهي������م واكت�سابه������م لها، وم������ع عمليات 

الن�س������ج والتعلم يح������دث تزاي������د للخبرات 

حداث  المختزن������ة وتبداأ عمليات ت�سنيف االأ

والمواقف ومع تزايد العمر الزمني والخبرة 

أكثر تمايزاً ومع اإحداث  ي�سبح مفهوم الذات ا

قدر من التكامل بين مكونات مفهوم الذات 

يمك������ن اأن تتكام������ل مظاهر مفه������وم الذات 

كالبنية والتنظيم والتعدد.

- مفهوم �لذ�ت متمايز �أو فارقي:

بنية  أو م�ستقل عن االأ أنه متمايز ا بمعنى ا

خرى التي يرتبط نظرياً بها، فمثاًل يمكن  االأ

افترا�������س اأن مفهوم ال������ذات للقدرة العقلية 

كاديمي  أكث������ر ارتباطاً بالتح�سي������ل االأ يبدو ا

م������ن القدرة عل������ى الت�سرف ف������ي المواقف 

االجتماعية وهكذا.

- مفهوم �لذ�ت تقويمي:

اأي اإن مفهوم الذات ذو طبيعة تقويمية، 

ولي�������س و�سفية وه������ذه التقويم������ات تحدث 

في مواجهة المعايي������ر المطلقة »كالمثالية« 

كم������ا تحدث في مواجه������ة المعايير الن�سبية 

خرين،  »كالواقعية« مثل ا�ستقبال تقويمات االآ

همية  وبعد التقويم يمك������ن اأن يتباين في االأ

ف������راد والمواقف وهذا  بالن�سبة لمختلف االأ

التباي������ن ربما يعتم������د على خب������رات الفرد 

الما�سية وثقافت������ه الخا�سة ومركزه واأدواره 

في مجتمع معين.

كيـــف ننمـــي مفهـــوم ذات اإيجابي لدى 

اأبنائنا؟

هن������اك و�سائ������ل ع������ّدة يمك������ن اأن نتبعها 

آب������اء ومعلمين كي نزرع الثق������ة في نفو�س  كا

ن ذلك �سوف يوؤث������ر اإيجابياً على  أبنائن������ا الأ ا

تح�سيلهم الدرا�سي، وعلى توافقهم النف�سي 

�ساليب  االأ تلخي�������س  ويمكن  واالجتماع������ي. 

طفال لتحقيق  ال�سحيحة في التعامل مع االأ

تي: هذا الغر�س كاالآ

�-�ل�ضتقاللية:

اإن الطف������ل منذ �سغره يب������دي ا�ستعداداً 

�سف فاإن بع�س  لال�ستقاللي������ة، ولكن م������ع االأ

م تمنع  ب������اء يقمعونه������ا وبح�سن نية، ف������االأ االآ

طفله������ا من اأن ياأكل بمفرده خوفاً على ثيابه 

من االت�ساخ، وتلب�سه مالب�سه حتى ال يلب�سها 

بوان له  ب�سورة غي������ر �سحيحة، ويخت������ار االأ

لعاب والكتب الت������ي تعجبهما من غير اأن  االأ

بناء من م�سكلة  أيه وعندما يعاني االأ ي�ساأاله را

أ�سلوب الوعظ  باء يتبعون معهم ا معينة نرى االآ
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أو يلجوؤون اإلى اأن  أو التاأنيب واللوم ا ر�ساد ا واالإ

أبنائهم. يحلوا باأنف�سهم م�سكالت ا

طف������ال  �سالي������ب ت�سع������ر االأ كل ه������ذه االأ

بالعج������ز واالتكالية، وع������دم الثقة بقدراتهم 

الذاتي������ة على حل م�سكالته������م باأنف�سهم لذا 

باء والمعلمون  م������ن ال�سروري اأن ي�سج������ع االآ

طفال عل������ى اال�ستقاللية منذ  والمعلمات االأ

ال�سغر.

�-لغة �لتو��ضل �ل�ضحيح مع �لطفل:

يُعّد التوا�س������ل ال�سحيح �سر النجاح في 

بناء وي�سمل  باء واالأ �سرية بين االآ العالقات االأ

أ�سلوب الكالم اللفظي  التوا�سل اال�ستم������اع وا

وغير اللفظي.

كيف ن�ستمع اإلى اأطفالنا وتالميذنا؟

باء م������ن اأن يح�سنوا  اال�ستم������اع: الب������د لالآ

بنائهم حتى ي�ساعدوهم في التعبير  اال�ستماع الأ

ع������ن م�ساعره������م واإح�سا�ساته������م وم�سكالتهم 

ب������اء عندم������ا يكت�سفون  و�س������وف يده�������س االآ

المفعول ال�سح������ري لال�ستماع في حل العديد 

طفال واال�ستماع فن له اأ�سوله  من م�سكالت االأ

واإال فلن يحقق الهدف المرجو منه.

اأ�سلوب الكالم مع الطفل:

ب������اء على ا�ستخدام  يج������ب اأن يحر�س االآ

أ�سالي������ب كالم وتوا�سل ت�ساعد على بناء ثقة  ا

الطفل بنف�سه ال هدمه������ا، وفيما يلي نماذج 

الكالم الذي يوؤذي نف�سية الطفل:

�م: - �لكالم �لهدَّ

ب������اء  �س������ف ن������رى اأن بع�������س االآ م������ع االأ

ألفاظاً تحط من �سورة الطفل  ي�ستخدم������ون ا

اإزاء نف�س������ه كاأن يقولوا: »يا غبي اأنت عنيد، 

أو ما  أو �سيطان، ال ت�سلح ل�سيء، ا أو ك�سالن، ا ا

دب ..اإلخ«. أو قليل االأ منك فائدة ا

لق������اب ت�سيء اإلى نف�سية الطفل  وهذه االأ

وت�سه������م في ت�سويه �سورة الطفل عن ذاته اإذ 

يقوم بت�سديق هذا ال������كالم ويبداأ هو نف�سه 

با�ستخ������دام هذا النوع م������ن الكالم مع نف�سه 

كمونولوج داخلي اأو عندما يتحدث عن نف�سه 

أو  خرين اأو عندما يواج������ه م�سكلة ا أم������ام االآ ا

موقف������اً ما وهذا الكالم الهدام وما ي�ساحبه 

من اعتقاد خاطئ و�سلبي عن الذات يترجم 

اإلى �سلوك فعلي يقوم به الطفل لين�سجم مع 

ال�سورة ال�سلبي������ة التي ر�سمها عن ذاته. لذا 

علين������ا اأن ننتبه كيف يتكلم الطفل عن نف�سه 

أ�سلوب كالم������ه الذي ي�سوه �سورته  ون�سحح ا

عن ذاته.

طفال الذين  على �سبيل المثال نرى اأن االأ

أنا ال  يمتلكون مفه������وم ذات متدنياً مث������ل  »ا

طفال يرددون  أ�ستطيع« كثيراً ما ن�سم������ع االأ ا

أداء مهمة  ه������ذه الكلمة كتبرير لعجزهم عن ا

أو المدر�س������ة حتى لو  معين������ة ف������ي البي������ت ا

كان������وا قادرين عليها وتت������الءم مع م�ستواهم 

العقلي وقدراته������م الج�سمية لذا يجب على 

باء والمربين تعزي������ز ثقة الطفل بقدراته  االآ
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أ�ستطيع« في  أن������ا ا الذاتية، وغر�������س اتجاه »ا

نفو�س �سغارهم، فقد يطلب اأب من ابنه اأن 

يحل م�ساألة معينة فيب������دي الطفل اإح�سا�ساً 

أ�ستطيع وهنا  أنا ال ا بالحي������رة والعجز ويقول ا

م اأن يوجها طفلهما اإلى الحل  ب واالأ على االأ

ال�سحي������ح خطوة تلو خط������وة دون اأن يقوما 

بحل الم�سكلة بدالً من الطفل.

- �لكالم �للو�م:

ب������اء والمعلمون على  كثي������راً ما ي�سمع االآ

طف������ال كلمات ت�س������ب اللوم على  ل�س������ان االأ

خرين في تبرير ف�سلهم بل حتى نجاحهم  االآ

أدائ������ي �سيئ������اً في  كاأن يق������ول الطف������ل كان ا

أو ب�سبب االمتحان  االمتح������ان ب�سبب معلمي ا

�سباب الحقيقي������ة لف�سله  اأو غيره������ا م������ن االأ

كاأ�سل������وب مذاكرته لالمتح������ان اأو عدم بذله 

د  ن نعوِّ
جهداً كافياً م������ن اأجل النجاح يجب اأ

اأعمالهم  اأطفالن������ا على تحم������ل م�سوؤولي������ة 

من������ذ ال�سغر واإال فلن ي�ستطيع������وا اأن يحلوا 

نهم لن ينظروا اإلى  م�سكالته������م في الحياة الأ

مور ب�سورة مو�سوعية بل ب�سورة دفاعية  االأ

هدامة.

- �لكالم �ل�ضامت:

ال يق������ل ال������كالم ال�سام������ت اأهمية عن 

ال������كالم اللفظي في فه������م الطفل وبناء ثقته 

بنف�سه والمق�سود به التوا�سل مع الطفل عن 

طريق ا�ستخدام تعبي������رات الوجه كاالبت�سام 

أو اإيم������اءات الج�س������م كا�ستخ������دام  والنظ������ر ا

و�ساع الج�سمي������ة المختلفة.  أو االأ ا اليدي������ن 

عندما نتوا�سل مع الطف������ل �سواء اأكان ذلك 

أم بال������كالم يجب اأن ننظر دائماً  باال�ستماع ا

في عيني الطف������ل مبا�سرة واأن نميل ج�سمنا 

قلياًل باتجاه الطف������ل دون اأن نكون مكتوفي 

يدي لنظهر قبولنا للطفل واأحياناً يجب اأن  االأ

أثناء التحدث  ننزل اإلى م�ست������وى الطفل في ا

اإليه حتى يكون توا�سلنا معه اإيجابياً وفعاالً 

ونظرة واحدة اإلى الطف������ل قد تكون اأف�سل 

من األف كلمة.

نالحظ مثاًل عندما ت�سود ال�سو�ساء في 

ال�س������ف فاإن المعلمة مهم������ا حاولت اإ�سكات 

التالمي������ذ بقولها )ا�سكتوا ا�سكتوا( فاإنهم لن 

ي�ستجيبوا ولكن عندما تنظ������ر اإليهم بهدوء 

لمدة دقيقة واحدة فاإنهم �سوف ي�سكتون في 

ثر الطيب الذي يتركه  الحال. ناهيك عن االأ

أو كتفه كتعبير عن حبنا  أ�سه ا التربيت على را

وقبولنا له.

�-�لثبات في معاملة �لطفل:

أ�ساليب  باء اإلى ا�ستخدام ا
يلجاأ بع�س االآ

تربي������ة غير �سليمة تزعزع ثقة الطفل بنف�سه 

أ�سلوب الثبات في  من اأهمها عدم ا�ستخدام ا

المعاملة، فنرى اأن هناك تناق�ساً في معاملة 

ب ي�سد من جهة  الطفل من قبل الوالدين االأ

أو اأن كاًل من  م ترخي م������ن جهة اأخرى. ا واالأ

أ�سلوباً مغايراً في  البيت والمدر�سة يتبع������ان ا

التربي������ة المدر�سة تمنع الطفل من �سلوكيات 
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معينة ولكنها تك������ون م�سموحة له في البيت. 

أ�سلوب التربية يوؤذيه نف�سياً  هذا التناق�س في ا

ويجعل ال�سورة التي يود اأن ير�سمها عن ذاته 

م�سطربة وغي������ر وا�سح������ة. اإذن، يجب على 

أ�سلوباً ثابتاً في معاملة الطفل  باء اأن يتبعوا ا االآ

م  ب واالأ واأن يكون هناك اتف������اق كامل بين االأ

أ�سلوب تربية الطف������ل وكذلك اأن يكون  عل������ى ا

هناك تع������اون حقيقي بين البي������ت والمدر�سة 

�سلوب  وتوا�سل م�ستمر بينهما لالتفاق على االأ

مثل لمعاملة الطف������ل بحيث يتبع الطرفان  االأ

�سيا�سة واحدة ال تناق�س فيها.

�-قبول �لطفل:

�ساليب التربوية المهمة التي تعزز  من االأ

أ�سلوب قبوله كما هو في  ثقة الطفل بنف�سه ا

الواقع لي�������س بال�سرورة المثالية التي نتمنى 

اأن يك������ون عليها، وهي اإظه������ار محبة للطفل 

غير م�سروط������ة اأي اأن ن�سعر الطفل بقيمته، 

أن������ه مه������م لذاته عل������ى الرغم م������ن عيوبه  وا

واأخطائه وهذا ي�ستوجب مراعاة ما يلي:

يمان بفردية �لطفل: -�لإ

كل طف������ل في هذا الك������ون وحدة فريدة 

من نوعها وظاهرة لن تتكرر مرة اأخرى في 

تاري������خ الب�سرية وكل طف������ل فريد بمالمحه 

ب������اء  اإن مهم������ة االآ وقدرات������ه و�سخ�سيت������ه. 

والمربي������ن التعامل مع الطف������ل كمن يبحث 

عن كنز مدف������ون ليكت�سف مواطن القوة في 

�سياء  �سخ�سيته والتركيز عليه������ا وتعديل االأ

التي يمكن تعديلها وقبول تلك التي ال يمكن 

اأن تتغير.

خرين: -مقارنة الطفل بنف�سه ولي�س باالآ

باء والمربي������ن اأال يقارنوا  يج������ب على االآ

الطف������ل باأقرانه حت������ى ال ي�سع������ر بالدونية 

والق�س������ور، بل يجب اأن نقارن الطفل بنف�سه 

أدائه  ثم ن�سجعه على تح�سنه الم�ستمر وعلى ا

الحالي مقارنة بال�سابق.

-�لف�ضل بين ذ�ت �لطفل و�أفعاله:

قد نك������ره اأفعال الطف������ل ونذمها، ولكن 

ذات الطفل يج������ب اأال تم�س ب�سوء كاأن نقول 

أدائه: »اأنت ولد  للطف������ل عندما يق�سر ف������ي ا

ح�سن ال�سلوك فكي������ف تغ�س في االمتحان؟ 

أنا اأحب������ك ولكن ال اأحب عملك«، والحقيقة  ا

أ  التربوي������ة هنا اأن الطفل ال يمك������ن اأن يطرا

ح�سا�س  تح�سن على �سلوكه ال�سيئ اإذا فقد االإ

بقيمته وكان تقديره لذاته متدنياً.

هناك مجموعة من الموؤثرات التي تفيد 

في تحقيق الذات منها:

�سرة للطفل  • حب وعطف الوالدين في االأ
أثناء مراحل  واتجاهاته������م نحو الطفل ف������ي ا

النمو المختلف������ة تكون على درجة كبيرة من 

همية في تكوين مفهوم الذات لديه. االأ

�سرة  خري������ن خ������ارج االأ ف������راد االآ • اإن االأ
يوؤدون دوراً مهماً ف������ي تكوين مفهوم الذات 

مث������ل المربين في المدر�س������ة وزمالء المهنة 

�سدقاء. والعمل واالأ
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• اإن �س������ورة الج�سم وال�س������كل والمظهر 
الخارجي والقدرات العقلية كل هذه العوامل 

أثرها الفعال في تقييم الفرد لذاته. لها ا

• يوؤث������ر ال������دور االجتماعي ف������ي مفهوم 
ال������ذات اإذ تنمو �س������ورة ال������ذات من خالل 

أثناء و�سع  التفاع������ل االجتماعي وذلك ف������ي ا

دوار االجتماعية  الفرد ف������ي �سل�سلة م������ن االأ

أثناء تح������رك الفرد في اإط������ار البناء  وف������ي ا

االجتماعي الذي نعي�س فيه.

• هن������اك عالق������ة وا�سحة بي������ن مفهوم 
الذات والتفاعل االجتماعي ذلك اأن التفاعل 

االجتماعي ال�سلي������م والعالقات االجتماعية 

الناجح������ة يع������ززان الفك������رة ال�سليم������ة عن 

الذات.

�سرية، ط )1(، عمان، دار الم�سيرة للن�سر. أبو جادو، �سالح محمد، عام )1998م(، �سيكولوجية التن�سئة االأ - ا

�سالمية  يجابية، ط )1(، الكويت، مكتبة المنار االإ أبو �سعد، م�سطفى، عام )2003م(، اإ�ستراتيجيات التربية االإ - ا

للطباعة والن�سر.

- دويدار، عبد الفتاح، عام )1992م(، �سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واالتجاهات، بيروت، دار النه�سة 

العربية.

- ديما�س، محمد، عام )2002م(، كيف توقظ طاقاتك، لبنان، دار ابن حزم.

�سكندرية. أ�سر، ط )1(، االإ أن�سي محمد اأحمد، عام )1998م(، اأطفال بال ا - قا�سم، ا

ب في التربية، ط )1(، بيروت، دار النبالء. - القائمي، علي، عام )1994م(، دور االأ

نجلو الم�سرية. - قناوي، هدى محمد، عام )1996م(: الطفل وتن�سئته وحاجاته، القاهرة، مكتبة االأ

المراجع
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اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية وعميد كلية التربية- جامعة حلب. ❁

طفال التوحد و�صعوبات التعلم لدى الأ

د. محمد قا�سم عبد اهلل

❁

طفال النف�سية،  طراب������ات السطراب������ات السطراب������ات الأ ستدخل ا�ستدخل ا�

ائي سائي سائي  سح�سح� إ������ي والإ������ي وال ������ي والس������ي والس سخي�سخي� خي�سخي�س سوف������ق الدلي������ل الت�سوف������ق الدلي������ل الت�

 )DSM( مرا�ض النف�سية الرابع المعدل للأ

طرابات سطرابات سطرابات  س�س� م������ن م������ا ي�سم������ى فئ������ة »اسم������ن م������ا ي�سم������ى فئ������ة »اسم������ن م������ا ي�سم������ى فئ������ة »ال س�س�

ول������ى في مرحلة  ضخ�������ضخ�������ض للمرة الأ خ�������سخ�������س سالت������ي ت�سالت������ي ت�

وتغطي  والمراهقة«،  والطفولة  وتغطي ساعة،  والمراهقة«،  والطفولة  وتغطي ساعة،  والمراهقة«،  والطفولة  اعة،  سالر�سالر�

لكلكلت  كسكس سو الم�سو الم� أ عوبات سعوبات سعوبات ا س م������ن ال�س م������ن ال� مدى وا�سعاً

عوبات اسعوبات اسعوبات النتب������اه )فرط  س م������ن �س م������ن � أ الت������ي تبدا

عف اسعف اسعف النتباه(، وتنتهي بحالت  ساط و�ساط و� اط و�ساط و�س سالن�سالن�

ديدة والخطيرة مثل سديدة والخطيرة مثل سديدة والخطيرة مثل  سع������ف ال�سع������ف ال� ع������ف ال�سع������ف ال�س سالعجز وال�سالعجز وال�

عوبات سعوبات سعوبات  س ب�س ب� التوحد والتخل������ف العقلي، مروراً

طفال اإمكانيات اجتماعية،  التعلم. يملك الأ

عيفة للتعامل مع هذه الم�شكالت شعيفة للتعامل مع هذه الم�شكالت شعيفة للتعامل مع هذه الم�شكالت  شية �شية � ية �شية �ش شونف�شونف�

مقارنة بالرا�شدين، كما اأن تلقيهم لالهتمام 

ة يعتمد على الرا�شدين شة يعتمد على الرا�شدين شة يعتمد على الرا�شدين  ش�ش� �ش�ش شوالرعاية المتخ�شوالرعاية المتخ�
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ف������ي حياتهم مث������ل الوالدي������ن، والمدر�سين، 

دي������ن النف�سيين ف������ي المدار�س. من سدي������ن النف�سيين ف������ي المدار�س. من سدي������ن النف�سيين ف������ي المدار�س. من  سوالمر�سوالمر�

عوبات سعوبات سعوبات  سطرابات: التوحد و�سطرابات: التوحد و� طرابات: التوحد و�سطرابات: التوحد و�س سهم ه������ذه اال�سهم ه������ذه اال� اأ

التعلم. فما طبيعتها؟ وكيف نفهمها ونتعامل 

معها؟. 

Autistic التوح���د  ا�ضط���راب 

Disorder
طرابات النمائية سطرابات النمائية سطرابات النمائية  سيعد التوحد م������ن اال�سيعد التوحد م������ن اال�

pervasive developmental املة ساملة ساملة  سال�سال�
فه الطبيب سفه الطبيب سفه الطبيب  سول م������ن و�سول م������ن و� أ disorders وكان ا
النف�سي ليو كانر LeoKanner وذلك عام 
طراب باالنغالق سطراب باالنغالق سطراب باالنغالق  سم. وي�سمى هذا اال�سم. وي�سمى هذا اال� 1943

حول الذات، اأو طي������ف التوحد، كما ي�سمى 

الطف������ل التوحدي »الطفل االجتراري«. وقد 

ة سة سة  سون ف������ي التربية الخا�سون ف������ي التربية الخا� ون ف������ي التربية الخا�سون ف������ي التربية الخا�س س�س� �س�س ساتج������ه المتخ�ساتج������ه المتخ�

من فئات سمن فئات سمن فئات  سط������راب �سط������راب � ط������راب �سط������راب �س سمين هذا اال�سمين هذا اال� مين هذا اال�سمين هذا اال�س سلى ت�سلى ت� اإ

ة تتطلب رعاية سة تتطلب رعاية سة تتطلب رعاية  سفه حالة خا�سفه حالة خا� فه حالة خا�سفه حالة خا�س سعاقة، بو�سعاقة، بو� االإ

به التخلف العقلي.سبه التخلف العقلي.سبه التخلف العقلي. سة وت�سة وت� ة وت�سة وت�س س�س� �س�س سمتخ�سمتخ�

ريري للتوحد:ضريري للتوحد:ضريري للتوحد: ضف ال�ضف ال� ف ال�ضف ال�ض ضالو�ضالو�

Leo Kanner لقد الح������ظ ليو كان������ر
كلينيكي ال�سريري  ال��ال��الل عمله االإ ������ �م( خ����م( خ��� 1943(

)11( طفاًل ي�سلك������ون �سلوكيات تختلف عن 

طف������ال المتخلفين عقلي������اً وعن  �سل������وك االأ

سعرا�سعرا�س اميي������ن. وقد �سمى متالزمة اساميي������ن. وقد �سمى متالزمة اساميي������ن. وقد �سمى متالزمة االأ سالف�سالف�

ه������ذه با�س������م »متالزم������ة التوح������د الطفولي 

المبك������ر«، والتي يب������دو على الطف������ل فيها 

العزل������ة ال�سديدة حتى حين يك������ون باإمكانه 

خرين، وع������دم االكتراث  التوا�س������ل م������ع االآ

بالبيئ������ة المحيطة ب������ه، والتجاهل. وقد عدَّ 

�سا�سي في اال�سطراب  العزلة هي الِعر�س االأ

حيث ينغلق الطف������ل على نف�سه، وقد الحظ 

طفال الذين در�سهم غير قادرين  اأن هوؤالء االأ

خرين.  على تكوين عالقات اجتماعية مع االآ

كم������ا يعان������ون من ق�س������ور حاد ف������ي اللغة، 

و�سلوكيات طقو�سية نمطية.

محـــكات ت�سخي�ـــش ا�سطـــراب التوحـــد 

 :)DSM-IV-TR( وفق

اأ- ينبغي توافر ما مجموعه �ست ظواهر 

أو اأكثر( من )1( و)2( و)3( ظاهرتان على  )ا

ق������ل من )1( وظاهرة واح������دة من كل من  االأ

)2( و)3(.

)1( اختالل كيفي في التفاعل االجتماعي 

كما يتجلى في اثنتي������ن من الظواهر التالية 

قل: على االأ

)اأ(- اخت������الل �سري������ح ف������ي ا�ستخ������دام 

ال�سلوكيات غير اللفظية العديدة كالتحديق 

عين في عين والتعبير الوجهي والو�سعيات 

يماءات التي تخدم في تنظيم  الج�سدية واالإ

التفاعل االجتماعي.

خفاق ف������ي تطوير عالقات  )ب(- االإ

ق������ران تك������ون منا�سب������ة للمرحلة  م������ع االأ

التطورية.
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)ج(- غي������اب ال�سعي العف������وي للم�ساركة 

نجازات  أو االإ أو االهتمام������ات ا في المتع������ة ا

خرين )مث������ل عدم البحث عن  م������ع النا�س االآ

�سياء التي يهتم بها  �سارة اإلى االأ أو االإ الظهور ا

أو اإح�سارها(. ا

أو  )د(- انع������دام التب������ادل االجتماع������ي ا

االنفعالي.

)2( اختالالت كيفية ف������ي التوا�سل كما 

تتبدى ف������ي واحدة من الظواهر التالية على 

قل: االأ

أو  أ(- تاأخ������ر في تطور اللغة المنطوقة ا )ا

غيابها الكامل )وال يترافق ذلك مع محاولة 

المعاو�س������ة م������ن خ������الل نم������اذج بديلة من 

يماء والتلميح(. التوا�سل كاالإ

�سخا�������س الذين  )ب(- يك������ون ل������دى االأ

يمتلك������ون كالماً كافياً، اخت������الل وا�سح في 

أو اال�ستمرار  القدرة على ا�سته������الل حديث ا

خرين. به مع االآ

أو  )ج(- ا�ستخدام متك������رر ونمطي للغة ا

ا�ستخدام لغة خا�سة.

ألع������اب الخي������ال المنوعة  )د(- انع������دام ا

ألع������اب المحاكاة االجتماعي������ة المنا�سبة  أو ا ا

للم�ستوى التطوري.

)3( نم������اذج من ال�سل������وك واالهتمامات 

ن�سط������ة المقيدة التكرارية والنمطية كما  واالأ

تتجلى في واحدة من الظاهرات التالية على 

قل: االأ

أو  أ(- ان�سغ������ال كلي بمو�س������وع اهتمام ا )ا

موا�سي������ع اهتمام مقيدة ونمطي������ة �ساذة اإما 

في ال�سدة اأو في التركيز.

ب�س������ورة  ال�س������ارم  التقي������د  )ب(- 

أو روتينات نوعية وغير  وا�سحة بطقو�س ا

وظيفية.

أ�سلوبي������ة حركي������ة متكررة ونمطية  )ج(- ا

أو  أو لّيهما ا �سبع ا أو باالإ )مث������ل ال�سرب باليد ا

حركات معقدة لكامل الج�سم(.

)د(- االن�سغ������ال الم�ستم������ر باأج������زاء من 

�سياء. االأ

أداء غي������ر طبيع������ي  أو ا داء ا ب- تاأخ������ر االأ

أ قبل  ف������ي واحد من المج������االت التالية، يبدا

3�سنوات: )1( التفاعل االجتماعي )2( اللغة 

كما ت�ستخدم ف������ي التوا�سل االجتماعي )3( 

أو الرمزي. اللعب الخيالي ا

ج- ال ينجم اال�سطراب عن ا�سطراب 

ف������ي  التفكك������ي  اال�سط������راب  أو  ا ري������ت 

الطفولة.

أ ا�سط������راب التوحد ف������ي الطفولة  يب������دا

المبك������رة، ويمك������ن التثبت من وج������وده منذ 

ول م������ن حي������اة الطف������ل، وتزداد  ال�سه������ر االأ

مع������دالت انت�ساره ف������ي العال������م خا�سة في 

خيرين، ويح������دث عند الذكور  العقدي������ن االأ

بمع������دل يزيد ثالث مرات عن معدل حدوثه 

ناث. عند االإ
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ال�سطرابات النمائية ال�ساملة:

ح�سائي  الت�سخي�سي واالإ الدليل  ت�سمن 

 )DSM-III( مرا�������س النف�سي������ة الثال������ث لالأ

ال�سادر عام 1980م، م�سطلح »اال�سطرابات 

أو المنت�س������رة«، واأعيد  النمائي������ة ال�سامل������ة ا

ا�ستخدام������ه ف������ي الدلي������ل الثال������ث المعدل 

 ،)DSM-IV( وف������ي الراب������ع ،)DSM-III-TR(

والراب������ع المع������دل )DSM-IV-TR( ع������ام 

1994م. وقد عد التوحد اأحد اال�سطرابات 

النمائية ال�ساملة، اإ�سافة اإلى ا�سطراب ريت 

أ�سبيرجر  Rett's Disorders، وا�سطراب ا
وا�سط������راب   .Asperger's disorder

التفكك الطفولي.

�أوًل- ��ض����طر�ب ري����ت: ن������ادر الحدوث، 

ن������اث، ويك������ون النمو فيه  ويح������دث لدى االإ

أو الثانية  ولى ا طبيعياً حت������ى نهاية ال�سنة االأ

أ التدهور النمائي، حيث  من العمر، ثم يبدا

تفق������د الطفلة قدرتها عل������ى حركة اليدين 

بطريقة هادفة ومنظم������ة، وت�سبح حركات 

ع�سوائية وغي������ر موجه������ة، وت�سيطر عليها 

ح������ركات نمطية كاالهت������زاز، والم�سي بغير 

انتظ������ام، مع فقر في الكالم، وفقر في فهم 

خر. ث������م يظهر التده������ور العميق، حيث  االآ

خرين، على الرغم من  تقل العالقات مع االآ

اإمكانية تح�سن التفاعل االجتماعي الحقاً. 

ويمكن ت�سخي�س اال�سطراب وفق المعايير 

التالية:

اأ- وجود كل ما يلي:

)1( تطور طبيعي في فترة ما قبل الوالدة 

وما حول الوالدة.

)2( تطور نف�سي حرك������ي طبيعي خالل 

ولى بعد الوالدة. �سهر الخم�سة االأ االأ

)3( محيط الراأ�س طبيعي عند الوالدة.

ب- ب������دء كل ما يل������ي بعد فت������رة تطور 

طبيعية:

أ�سهر  أ�������س بين �سن 5ا )1( تباطوؤ نمو الرا

و48�سهراً.

)2( فقد المهارات اليدوية الهادفة التي 

أ�سهر وعمر  30  اكت�سبت �سابقاً بين عمر  5 ا

�سه������راً مع تطور الحق لح������ركات يد نمطية 

)مثل حركة الع�سر اأو غ�سيل اليد(.

)3( ظهور م�سية �سيئة التنا�سق اأو ظهور 

حركات جذعية.

)4( تطور لغة ا�ستقبالية وتعبيرية �سديدة 

االختالل مع تاأخر نف�سي حركي �سديد.

ثانيًا-�ل�ضطر�ب �لتفككي في �لطفولة: 

طفال الذين  يحدث هذا اال�سطراب عند االأ

يكون نموهم طبيعياً حتى الثانية من العمر، 

حي������ث يفقدون التفاعل ف������ي اللعب، واللغة، 

والمه������ارات الحركي������ة. ويظه������ر الخلل في 

التوا�سل و�سعف التفاع������ل االجتماعي، مع 

�سيطرة �سلوكيات نمطية وطقو�سية ت�سبه ما 

هو لدى مر�سى التوحد. وهناك جدل على 

اأن هذا اال�سطراب اأح������د مظاهر التوحد. 
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ويمكن ت�سخي�س اال�سطرابات وفق المعايير 

المذكورة فيما يلي:

اأ- تط������ور طبيعي لم������دة �سنتين على 

قل بعد ال������والدة، يتجلى بوجود توا�سل  االأ

لفظي وغير لفظ������ي وعالقات اجتماعية 

ولعب و�سلوك تكيُّفي منا�سب للعمر.

ب- فقد هام �سريرياً لمهارات اكت�سبت 

�سابق������اً )قبل عمر 10�سن������وات( في اثنين 

قل من المجاالت التالية: على االأ

)1( لغة ا�ستقبالية وتعبيرية.

أو �سل������وك  )2( مه������ارات اجتماعي������ة ا

تكّيفي.

معاء. أو االأ )3( �سبط المثانة ا

)4( اللعب.

)5( المهارات الحركية.

داء في مجالين  ج- �س������ذوذات ف������ي االأ

قل: من المجاالت التالية على االأ

)1( اخت������الل كيف������ي ف������ي التفاع������ل 

االجتماعي )مثل االختالل في ال�سلوكيات 

خفاق في تطوير عالقات  غير اللفظية، االإ

ق������ران، انعدام التبادل االنفعالي اأو  مع االأ

االجتماعي(.

)2( اخت������الالت نوعية ف������ي التوا�سل 

أو انعدام ال������كالم المنطوق،  )مث������ل تاأخر ا

أو  انعدام القدرة عل������ى ا�ستهالل الحديث ا

اال�ستم������رار به، ا�ستخ������دام متكرر ونمطي 

ألعاب الخيال المتنوعة(. للغة، انعدام ا

أن�سطة  )3( نماذج �سلوكية واهتمامات وا

مقي������دة وتكرارية ونمطي������ة، بما في ذلك 

أ�سلوبيات. نمطيات حركية وا

د- ال ينج������م اال�سط������راب عن اأي من 

اال�سطرابات النمائية ال�ساملة النوعية اأو 

عن الف�سام.

ثالث���ًا- ��ض���طر�ب �إ�ض���بيرجر: ويعد اأحد 

أ�س������كال التوح������د الب�سيط������ة، حي������ث تكون  ا

العالق������ات االجتماعية فقي������رة، مع �سيطرة 

�سلوكيات طقو�سي������ة نمطية ومكثفة، تت�سف 

بال�سالب������ة والجم������ود، اإال اأن اللغة والذكاء 

أث������ران. ومن غير المع������روف ما اإذا كان  اليتا

ا�سط������راب اإ�سبيرج������ر يختل������ف نوعياً عن 

أن������ه يختلف عنه من  أو ا ا�سط������راب التوحد، ا

حي������ث ال�سدة. وتعتم������د المعايير التالية في 

ت�سخي�سه:

اأ- اختالل كيفي في التفاعل االجتماعي 

قل من  كم������ا يتجل������ى ف������ي اثني������ن عل������ى االأ

التظاهرات التالية:

)1( اخت������الل وا�س������ح ف������ي ا�ستخ������دام 

ال�سلوكي������ات غي������ر اللفظي������ة العدي������دة مثل 

التحدي������ق عين في عي������ن، التعبير الوجهي، 

يماءات التي تنظم التفاعل االجتماعي. االإ

خف������اق ف������ي اإقام������ة عالقات مع  )2( االإ

قران منا�سبة للم�ستوى التطوري. االأ

)3( انعدام ال�سعي العفوي للم�ساركة في 

نجازات مع النا�س  و االإ أ أو االهتمامات ا المتعة ا
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أو  خرين )مثل ع������دم البحث عن الظهور ا االآ

�سارة اإلى المو�سوعات التي يهتم بها  عدم االإ

خرون(. االآ

أو  ا االنفعال������ي  التب������ادل  انع������دام   )4(

االجتماعي.

ب- نم������اذج من ال�سل������وك واالهتمامات 

ن�سط������ة مقيدة وتكراري������ة ونمطية، كما  واالأ

تتبدى ف������ي اإحدى الظاه������رات التالية على 

قل: االأ

أو اأكثر من  )1( ان�سغال كلي ف������ي واحد ا

نماذج االهتم������ام المقي������دة والنمطية، وهو 

ان�سغال �ساذ اإما في ال�سدة اأو في التركيز.

)2( التم�سك ال�سارم بطقو�س وروتينات 

محددة وغير وظيفية.

أ�سلوبيات حركية نمطية وتكرارية  )3( ا

أو بلّيهما  �سبع ا أو باالإ )مث������ل ال�سرب باليد ا

اأو حركات معقدة للج�سم كله(.

�سياء. )4( االن�سغال الم�ستمر باأجزاء االأ

ج- ي�سب������ب اال�سطراب اخت������الالً مهماً 

أو المهني اأو  داء االجتماعي ا �سريري������اً في االأ

داء الوظيفي. في حقول مهمة اأخرى من االأ

د- ال يوجد تاأخ������ر عام هام �سريرياً في 

اللغ������ة )مثاًل، تُ�ستخدم كلم������ات مفردة بعمر 

�سنتين، كما ت�ستخدم عبارات توا�سلية بعمر 

3�سنوات(.

ه�������- ال يوجد تاأخ������ر ه������ام �سريرياً في 

التطور المعرفي اأو في تطور مهارات اإعانة 

الذات بما يتنا�سب مع العمر اأو في ال�سلوك 

أو  التكيفي )ما عدا التفاع������ل االجتماعي( ا

أثناء الطفولة. في الف�سول نحو المحيط ا

و- ال تتحق������ق معايي������ر ا�سطراب نمائي 

نوعي اآخر اأو معايير الف�سام.

�لتوحد و�لتخلف �لعقلي: اإنَّ اأكثر من 

)80٪( من الم�سابين بالتوحد يكون معدل 

ذكائه������م اأقل م������ن )70( بمقايي�س الذكاء. 

مما يجع������ل م������ن ال�سعب تميي������ز الطفل 

التوحدي عن المعاق عقلياً. وهناك بع�س 

الفروق بينهما: فالطف������ل المتخلف عقلياً 

أداوؤه منخف�ساً في اختبارات الذكاء  يكون ا

أداوؤه  جميعها، اأما الطفل التوحدي فيكون ا

منخف�س������اً في اختب������ارات فرعية محددة 

فق������ط من مقايي�س ال������ذكاء. اإال اأن الطفل 

أداوؤه فقي������راً ج������داً في  التوح������دي يك������ون ا

المهم������ات التي تتطل������ب التفكير المجرد، 

بالطف������ل  بالمقارن������ة  وذل������ك  والترمي������ز، 

المتخلف عقلياً. من جهة ثانية فاإنَّ الطفل 

أداوؤه ف������ي المهمات التي  التوح������دي يكون ا

تتطلب مهارات ب�سرية-حركية اأف�سل من 

الطفل المتخلف عقلياً، كما اأن لديه ذاكرة 

طويلة المدى اأف�سل، حيث تتيح لهم القيام 

بمهمات تتطلب ا�سترجاع اأحداث �سرورية 

طفال التوحديون الذين يكون  داء. واالأ ل������الأ

ذكاوؤهم اأعلى من 70 اأو 80 يت�سفون باأداء 

وظيفي مرتفع.
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اأعرا�ش ا�سطراب التوحد: 

االنفعالي������ة واالجتماعية:  اال�سطرابات 

تع������ّد العزلة واالنغالق ح������ول الذات جوهر 

ا�سط������راب التوحد. والطف������ل التوحدي في 

الواقع الين�سحب من المجتمع، ولكنه اليتمتع 

بعالقت������ه مع محيطه. فالطفل ال�سوي يظهر 

عالم������ات التعاطف الوجدان������ي في مرحلة 

م  الر�ساع������ة، وتتجه ه������ذه الم�ساعر نحو االأ

طفال  منذ ال�سهر الثالث من العمر، اإال اأن االأ

التوحديين اليظهرون هذه الم�ساعر ويكون 

على الوالدين بذل جهد كبير ال�ستثارة م�ساعر 

هذا الطفل وعاطفته، من هنا اليحاول مثل 

أو االن�سمام  هذا الطف������ل اللعب مع والديه، ا

للم�ساركة في ن�ساط جماعي.

ويعاني الطفل التوح������دي من م�سكالت 

عميقة في بيئته وعالمه االجتماعي، ونادراً 

أة باللع������ب، وين�سغل بن�ساط  مايظه������ر المبادا

ن�سط������ة البدنية  لفت������رة وجيزة، كم������ا اأن االأ

التثير لديه البهجة والمتعة، واليق�سي وقتاً 

لعاب الرمزية. من جهة ثانية  طوياًل ف������ي االأ

خرين،  وجه االآ اليعير هذا الطفل انتباهه الأ

والينظر اإليهم، والي�ستطيع التمييز بين وجه 

آخ������ر في محيطه،  أو بي������ن �سخ�س وا آخ������ر ا وا

أ�سياء  أن������ه ين�سغل بمو�سوع������ات وا ويالحظ ا

جام������دة ب������دل الحي������ة والمتحرك������ة. ووفقاً 

»لنظري������ة العقل«، فاإن جوه������ر العجز الذي 

يظهر عند الطفل التوحدي هو الذي يوؤدي 

اإلى خلل وظيف������ي اجتماعي وت�سدد »نظرية 

خرين،  العقل« على اأن الفرد يفهم رغبات االآ

مما  وانفعاالتهم،  ومقا�سدهم،  ومعتقداتهم 

آخ������ر. واأن مثل هذا  يمي������ز كل �سخ�س عن ا

أ�سا�سا تكوين العالقات  الفهم والتمييز هما ا

االجتماعي������ة، وتنمو هذه الق������درة بين �سني 

)2-5(. واإن الطف������ل التوح������دي التنمو لديه 

هذه القدرة، مم������ا يجعله عاجزاً عن تكوين 

ردود الفعل االنفعالية في بيئته. 

- ق�ضور �لتو��ضل: حتى قبل اكت�ساب اللغة، 

فاإن الطفل التوحدي يظهر عجزاً في التوا�سل. 

�سوات واإطالق المقاط������ع ال�سوتية نادرة  فاالأ

الح������دوث عند الطفل ف������ي مرحلة الر�ساعة. 

وف������ي الثانية م������ن العم������ر ي�ستخ������دم معظم 

خرين،  طفال الكلمات ف������ي توا�سلهم مع االآ االأ

اإال اأن الطف������ل التوحدي غي������ر قادر على ذلك 

ويظه������ر لديه خلل لغوي وا�س������ح. كما ي�سيطر 

 ،echolalia عليه الترديد الببغاوي للكلمات

�سخا�س تكراراً  �سياء واالأ أ�سماء االأ حيث يكرر ا

.noun reversal ًببغاويا
- ت�ض���رفات وحركات متكررة وطقو�ض���ية: 

يظه������ر ل������دى الطف������ل التوح������دي النمطية 

واال�ستمرار على الروتين وعدم الخروج عنه 

في حركاته و�سلوكه. مثاًل اليمكنه تغيير كاأ�س 

أ�سياء على الطاولة.  أو اإعادة تنظيم ا ال�سراب، ا

وتظهر ال�سلوكيات النمطية الق�سرية الرتيبة 

في مختلف اأوجه ن�ساطه. كما تظهر حركات 
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أو  طقو�سية غير مفيدة مثل حركات اليدين، ا

االلت�ساق باأ�سياء تافهة مثل اإطار �سيارة، اأو 

أو بطارية قديمة، اأو قطعة  لعبة مك�س������ورة، ا

قما�س بطريقة �سلبية غير مفيدة.

عر��س بعد ثالثين �ض���هرً�  - تبد�أ هذه �لأ

أ بفقدان اال�ستجابة  من عمر �لطفل، وتب������دا

خرين، حي������ث اليحب االحت�سان، ويظهر  لالآ

أن������ه الي�سم������ع، واليهتم بما حول������ه، وقد  وكا

�سابة، مع  لم وق������ت االإ اليظه������ر ا�ستجابة لالأ

�سرار  حب للعزل������ة، ومقاومة التغيي������ر، واالإ

على الروتين، وظهور هلو�سات خالل النوم، 

أثناء الحديث  خري������ن ا والينظر في عيون االآ

أ�سياء دون اإدراكه لفائدتها،  معهم، وي�ستعمل ا

خطار العامة، ويردد الكلمات  كما اليدرك االأ

دون فهم باأ�سلوب )ببغاوي(.

اأ�سباب التوحد: 

اليوجد عامل �سبب������ي وحيد ال�سطراب 

أنه يمكنن������ا و�سع هذه العوامل  التوحد، اإال ا

في فئات ثالث:

�لعو�م���ل �لع�ض���وية: حي������ث توؤكد بع�س 

الدرا�س������ات وجود خلل ع�س������وي في تركيب 

خاليا ج�سم الطفل التوحدي، واأن هذا الخلل 

قد ينتج عن اختالل ف������ي الجينات. كما اأن 

هن������اك خلاًل في نظام التن�سيط ال�سبكي في 

�سا�سي. وبعد  المخ، وهو العامل الع�سوي االأ

ت�سريح جثث اأطفال توحديين تبين اأن لديهم 

أم������ا المخ فقد تبين اأن ٪64  خلاًل ع�سبياً. ا

منه������م لديهم انحرافات في �سور التخطيط 

الكهربائي للمخ، م������ع وجود خلل في عملية 

أو اال�ستقالب الحيوي.  ي�س ا االأ

وجه������ة  توؤك������د  �لبيئي���ة:  �لعو�م���ل 

 Kanner and:آيزنب������رغ نظ������ر كان������ر وا

Eisenberg اإن الحرم������ان العاطفي من 
�سا�سية للتوحد، حيث تت�سف  العوامل االأ

طفال بالب������رود العاطفي،  أ�س������ر هوؤالء االأ ا

وتدني م�ساعر ال������دفء االجتماعي. واإن 

العزلة الت������ي يظهرها الطفل توؤكد وجود 

عالق������ة م�سطربة بين الطف������ل ووالديه، 

ب�سبب االتجاه������ات ال�سلبية التي يتخذها 

الوال������دان نح������وه. من جه������ة ثانية هناك 

م، مع  �سعف في اال�ستث������ارة من جانب االأ

�سا�سية،  اإخفاقه������ا في اإ�سباع حاجات������ه االأ

ومحاولته������ا كبت دوافع������ه، واإن الحرمان 

الح�س������ي والحرمان م������ن المداعبة، حين 

حمل الطف������ل ولم�سه، يعدان من العوامل 

الم�سببة لال�سطراب. 

عالج التوحد: 

تطب������ق تقني������ات عالجية ع������دة للتوحد 

نوجزها بما يلي: 

�لعالج �ل�ض���لوكي: ا�ستخدمت برامج 

�س������راط  اإل������ى االإ عالجي������ة باال�ستن������اد 

جرائي المكثف، والتقنيات ال�سلوكية  االإ
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طف������ال التوحديين قبل  وذلك عل������ى االأ

بلوغهم �سن الرابعة، وبلغ عدد الجل�سات 

أ�سبوعياً لمدة تزيد  العالجية 40 جل�سة ا

عن �سنتين. وقد تم تدريب الوالدين فيها 

على التعامل مع الطفل، من حيث اللعب، 

ن�سطة. وقد  والتوا�س������ل، وغيرها من االأ

طفال  تبين تح�س������ن وا�سح في �سلوك االأ

التوحديين وتكيفهم. كما ت�ستخدم برامج 

Hospital- عالجية �سمن الم�ست�سفى

based treatment، والت������ي يو�س������ع 
فيه������ا الوالدان بمواقف كثيرة لم�ساعدة 

الطف������ل على تعميم مكا�س������ب البرنامج 

العالجي. وق������د ا�ستمرت فترة التدريب 

للوالدي������ن 20-30 �ساع������ة والتي كانت 

فعال������ة بم�ستوى فعالي������ة 20 �ساعة من 

الع������الج ال�سريري، وق������د لوحظ تح�سن 

كبير ف������ي �سلوكيات الطف������ل التوحدي 

وتفاعله مع بيئته. 

دوية  �لعالج �لدو�ئ���ي: ت�ستخدم بع�س االأ

النف�سية ف������ي معالجة التوحد مثل م�سادات 

هالوبري������دول  أبرزه������ا  ا وم������ن  الذه������ان، 

التج������اري  )وا�سم������ه   haloperidol
Haldol(، وق������د تبين اأن هذا الدواء �ساعد 
في خف�������س ال�سلوكيات الحركي������ة النمطية 

والطقو�سي������ة لدى الطفل، وخف�س �سلوكيات 

اإيذاء ال������ذات والعدوان. وهناك دالئل ت�سير 

اإلى وجود م�ستويات عالية من ال�سيروتونين 

لدى التوحديين، وان الدواء يجب اأن يخف�س 

ه������ذا الم�ستوى، من هنا فقد ت������مَّ ا�ستخدام 

دواء فينفلورامين fenfluramine والذي 

ي�سمى خاف�س ال�سيروتونين.

�صعوبات التعلم

Learning Disabilities
 Learning التعل������م  تعزى �سعوب������ات 

Disabilities اإل������ى الحال������ة التي يظهر 
فيها ال�سخ�س عدم اكتمال اأو �سعف النمو 

أو  أكاديمي محدد مث������ل اللغة، ا في مج������ال ا

أو المه������ارات الحركي������ة، والت������ي  ال������كالم، ا

أو  أو التوحد، ا التعزى اإلى التخلف العقلي، ا

أو اإعاقة بدنية، اأو فقر  اأي اأمرا�س ج�سمية ا

طفال الذين يعانون من  فر�س التعل������م. واالأ

�سعوب������ات التعلم يكون م�ستوى ذكائهم فوق 

المتو�سط عادة، ولكنهم يعانون من �سعوبات 

أكاديمية محددة  أو مواد ا في تعلم مهارات ا

مث������ل: الح�ساب، الق������راءة، الكتابة، التعبير 

كاديمي في  أو اللغ������ة، مما يعيق تقدمهم االأ ا

المدر�سة. 

التو�سيف ال�سريري ل�سعوبات التعلم: 

لم ي�ستخ������دم م�سطلح »�سعوبات التعلم« 

ح�سائي الرابع  في الدلي������ل الت�سخي�سي واالإ

مرا�س النف�سية، ولكنه ا�ستخدم  المع������دل لالأ

�سارة اإلى  من قبل العديد من المخت�سين لالإ

ثالث مجموع������ات من اال�سطراب������ات التي 
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ظهرت في ه������ذا الدليل الت�سخي�سي، وهي: 

ا�سطرابات التعل������م، وا�سطرابات التوا�سل، 

وا�سطرابات المهارات الحركية.

ه������ذه  اأن  التقدي������رات  اأظه������رت  لق������د 

اال�سطرابات اأعلى عن������د الذكور منها عند 

طف������ال م������ن ذوي �سعوبات  ن������اث، واأن االأ االإ

أ�سالي������ب ف������ي التعامل مع  التعل������م يج������دون ا

م�س������كالت التعلم، واأن نموه������م االجتماعي 

ثار  كاديمي يتاأثر نتيجة ذلك، واأن هذه االآ واالأ

تكون اأحياناً بالغة الخطورة.

�لتعل����م  ��ض����طر�بات  �أوًل- 

learning disorder: يق�س������م الدلي������ل 
ح�سائ������ي الرابع المعدل  الت�سخي�س������ي واالإ

مرا�س النف�سي������ة ا�سطرابات التعلم اإلى  لالأ

ثالث فئات هي: ا�سطرابات القراءة )العجز 

 ،dyslexia )القرائ������ي اأو ع�س������ر الق������راءة

وا�سطراب التعبير الكتابي )العجز الكتابي( 

dysgraphia، وا�سط������راب الريا�سي������ات 
 .dyscalculia الح�ساب������ي(  )العج������ز 

واليمكن له������ذه اال�سطرابات اأن ن�سخ�سها 

أنها ا�سطرابات تعلم اإذا كانت مرتبطة  على ا

أو اإعاق������ة ح�سية، مثل �سعف ال�سمع  بعجز ا

أو الب�سر.  ا

طف������ال من ذوي ا�سطراب������ات القراءة  االأ

reading disorder )وت�سم������ى بالعج������ز 
القرائي اأو ع�س������ر القراءة(، لديهم �سعوبات 

بالغة في التع������رف على الكلمات وتمييزها، 

وفي فه������م الق������راءة، وفي كتاب������ة التهجئة. 

وحين يقروؤون ب�سوت مرتفع يحذفون بع�س 

أو ي�سوهون نطقها  أو ي�سيف������ون، ا ح������رف، ا االأ

بطريقة التتنا�سب مع عمرهم. اإن م�سكالت 

الق������راءة، والفهم، وتهجئ������ة الكتابة، ت�ستمر 

معه������م حتى مرحلة الر�س������د، وت�سل ن�سبتها 

اإل������ى )5-10٪( من اأطف������ال المدار�س، مما 

يعيق نجاحهم الدرا�سي. مثاًل، كان توم كروز 

النجم الهولي������ودي المعروف يعاني من هذه 

اال�سطرابات. 

 disorder الكتابي  التعبي������ر  ا�سطراب 

of written expression )وي�سمى العجز 
الكتاب������ي اأو ع�س������ر الكتابة( وه������و عجز في 

قدرة الطفل عل������ى الكتابة )ويت�سمن اأخطاء 

التهجئ������ة، واأخطاء ف������ي القواعد، وعالمات 

الترقيم، و�سعفاً ف������ي ا�ستعمال اليد للكتابة( 

وه������ذه اال�سطرابات تك������ون خطيرة و�سديدة 

داء الدرا�سي  بحي������ث تعي������ق التح�سي������ل واالأ

أن�سطته اليومية التي تتطلب مهارات  للطفل وا

الكتابة. وقد اأظهرت بع�س الدرا�سات اأن هذه 

اال�سطرابات تنت�سر لدى طلبة الجامعة. 

طف������ال م������ن ذوي ا�سطراب������ات  ������ا االأ مَّ
أ ا

 mathematic disorder الح�س������اب 

)وت�سمى العجز الح�سابي اأو ع�سر الح�ساب(، 

فيعانون م������ن �سعوبات وا�سح������ة تظهر من 

خ������الل قيام الطف������ل بالعملي������ات الح�سابية 

ب�س������كل غير دقيق، و�سري������ع، كما تتكرر هذه 



طفال التوحد و�صعوبات التعلم لدى الأ

�� آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623

أداء العمليات  خطاء. فالطفل يت�سرع في ا االأ

الح�سابية وتكثر اأخطاوؤه. 

�لتو��ض���ل  ��ض���طر�بات  ثاني���ًا- 

communication disorders: لق������د 
تم التمييز بين فئات ع������دة من ا�سطرابات 

التوا�سل، هي: 

 expressive ا�سطراب التعبير اللغوي -

language disorder: وي�سمى ا�سطراب 
اللغ������ة التعبيري������ة، حيث يعان������ي الطفل من 

�سعوب������ة التعبي������ر ع������ن نف�سه ف������ي الكالم. 

ويظهر الطف������ل متلهفاً وتواقاً اإلى التوا�سل، 

ولكن������ه يعاني من �سعوبة في اإيجاد الكلمات 

المنا�سبة وال�سحيحة ليعبر عن نف�سه، فقد 

أو ذكر كلمة »�سيارة«  يعاني عجزاً ف������ي بلوغ ا

�سارة اإلى �سرع������ة ال�سير في  حين يري������د االإ

الطريق. وفي �س������ن الرابعة، يكون ا�ستعمال 

الطف������ل لقواعد اللغة، وبني������ة هذه القواعد 

دون م�ستوى عمره الزمني. 

طفال الذين يواجهون  - بعي������داً عن االأ

�سعوب������ات في اإيجاد الكلم������ات المنا�سبة 

كب������ر �سناً قد  خ������الل توا�سلهم، ف������اإن االأ

�سوات  يعانون من ا�سطرابات في فهم االأ

 phonological disorder الكالمية 

أو  لفاظ ا وعدم القدرة على ا�ستعم������ال االأ

�سوات المنا�سب������ة، ويبدو كالمهم غير  االأ

وا�س������ح، فكلم������ة »اأزرق« blue يمكن اأن 

طفال  أز« bu وال ي�سل هوؤالء االأ ينطقها »ا

�سوات  اإل������ى التمك������ن ف������ي ا�ستعم������ال االأ

 ،R آر خي������رة مثل ا بجدية االأ حرف االأ واالأ

وزد Z والمركبة مثل sh. وي�ستخدم عالج 

النطق والكالم في الكثير من هذه الحاالت 

التي تحق������ق نجاحاً، كم������ا اأن ال�سعوبات 

التي تكون من م�ستوي������ات ب�سيطة، تنتهي 

بمفردها )دون ع������الج( حين يبلغ الطفل 

�سن الثامنة. 

- التمتم������ة stuttering: هي خلل في 

أكثر  أو ا الطالق������ة اللفظية يت�سف بواح������دة ا

من الخ�سائ�س التالي������ة: التكرار الم�ستمر، 

�س������وات، توقف������ات بين  أو تطوي������ل االأ وم������د ا

الكلم������ات، اإب������دال للكلم������ات الت������ي ي�سعب 

أو تكرار م�ستم������ر لكلمة معينة مثل  نطقها، ا

»ذَه������َب، ذَهَب، ذهَب« بدالً من قول »ذهَب«، 

حي������ان يترافق هذا الخلل مع  وفي بع�س االأ

ح������ركات وجهي������ة اأو حركات ف������ي العينين. 

أكاديمي، كما  ويوؤدي هذا العجز اإلى �سعف ا

داء االجتماع������ي والمهني. ويزيد  يعي������ق االأ

طفال  معدل ه������ذه اال�سطرابات عن������د االأ

الذكور ث������الث مرات عن������د مثيالتها عند 

ناث. كم������ا تظهر هذه اال�سطرابات بين  االإ

�سن������ي الخام�س������ة والعا�س������رة )5-10( وفق 

مرا�س  ح�سائي لالأ الدليل الت�سخي�سي واالإ

النف�سي������ة، كما تبين اأن مايزيد على )٪80( 

من ه������ذه اال�سطرابات تتح�س������ن من دون 

تدخل عالجي قبل �سن )16(.
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�لحركي���ة  �لمه���ار�ت  ثالثًا-��ض���طر�ب 

يع������زى   :motor skills disorder
ا�سطراب المه������ارات الحركي������ة اإلى الخلل 

ف������ي التنا�س������ق الحرك������ي ال������ذي يتزامن مع 

مرحل������ة نمائي������ة اأو عمرية مح������ددة، لذلك 

ي�سمى ا�سط������راب التنا�سق الحركي النمائي 

 developmental coordination
طفال الذين يعانون من هذا  disorder. واالأ
اال�سطراب يظهرون عجزاً في التنا�سق بين 

الحركات والذي اليرج������ع اإلى تخلف عقلي 

أو ا�سطرابات في الجهاز الع�سبي كالنخاع  ا

ال�سوكي. فقد يعاني الطفل من �سعوبة ربط 

أو زر القمي�س، وفي مرحلة الحقة  الحذاء، ا

يعجز عن اللعب بالك������رة. وت�سخ�س الحالة 

أنها ا�سطراب المهارات الحركية وهي  على ا

كاديمي لدى الطفل، كما تعيق  داء االأ تعيق االأ

ن�سطة اليومية المعتادة.  قيامه باالأ

العوامل الم�سببة ل�سعوبات التعلم: 

اإنَّ معظ������م الدرا�سات ال�سببية ل�سعوبات 

التعلم ق������د اهتمت بالعجز القرائي، بو�سفه 

أنواع �سعوبات التعلم انت�ساراً. ومع  أكثر ا من ا

أ�سباب العجز الح�سابي قد بداأت  اأن درا�سات ا

أنها ت�سير ببطء.  في مرحلة متاأخرة، اإال ا

- عو�مل �لعجز �لقر�ئي: ركزت النظريات 

دراكي  النف�سي������ة �سابق������اً، عل������ى العج������ز االإ

�سا�سي لعجز القراءة. ومن  بو�سفه العامل االأ

طفال الذين  الفر�سيات ال�سائعة، هي اأن االأ

يعان������ون من ا�سطرابات الق������راءة ي�ستقبلون 

حرف ويدركونها بطريقة عك�سية، كما في  االأ

آة، مما ي�سبب الخط������اأ. وقد افتر�ست  الم������را

طفال يظهرون  أكثر االأ بع�س النظري������ات اأن ا

عك�ساً للكلمات حين يتعلمون القراءة، اإال اأن 

طفال الم�سابين بالعجز القرائي ي�ستمر  االأ

معهم هذا العجز حتى العا�سرة من العمر.

�سرية  أ�سارت بع�س الدرا�سات االأ لقد ا

ودرا�سات التوائم اإلى اأن العن�سر الوراثي 

ل������ه دور في حدوث العج������ز القرائي. واأن 

هناك اتفاقاً بين الباحثين على اأن جوهر 

العجز في ع�سر القراءة هو م�سكالت في 

ت�سغيل اللغة ومعالجة معلوماتها. واأن هناك 

دالئل كثي������رة تدعم دور العوامل النف�سية، 

دراك  والع�سبية في حدوثه. فم�سكالت االإ

اللغوي ومعالج������ة معلومات اللغة من اأهم 

�سباب التي تقف خلف العجز القرائي.  االأ

وتتعلق ه������ذه الم�سكالت بخلل في اإدراك 

�سوات  اللغ������ة وفهمها، وف������ي تحلي������ل االأ

المنطوق������ة وعالقتها بالكلمات المكتوبة، 

من جهة اأولى، و�سعوبة التعرف على تناغم 

�سوات، وم�سكالت  rhyme وتجان�������س االأ
�سياء  تظهر ف������ي الت�سمي������ة ال�سريع������ة لالأ

الماألوف������ة، وتاأخي������ر في تعل������م القواعد. 

والكثي������ر م������ن ه������ذه الم�س������كالت تندرج 

تحت ماي�سم������ى »الوعي الكالمي« اأو فهم 
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 phonological awareness الكالم 

الذي يعد الم�سكلة الرئي�سية في مهارات 

القراءة.

ا الدرا�س������ات التي هدفت اإلى تق�سي  مَّ
أ ا

العوام������ل الع�سبي������ة المخي������ة، فقد دعمت 

الفر�سية الت������ي تقول باأن العج������ز القرائي 

يعك�س خلاًل في الوعي الكالمي اأو في فهم 

الكالم، حيث تبين اأن مناطق اللغة والكالم 

ي�س������ر من الم������خ تعر�ست  في الن�س������ف االأ

لخلل، وه������ي المنطقة الم�سوؤولة عن الوعي 

الكالمي وفهم الكالم. وقد اأظهرت ال�سور 

المخية للم�سابين بالعجز القرائي مع �سور 

طفال ذوي  �سوي������اء وغير م�سابي������ن، اأن االأ الأ

العجز القرائي اأظه������روا ف�ساًل في تن�سيط 

الخا�سة  الجدارية وال�سدغي������ة  المنطق������ة 

بمعالجة الكلم������ات وفهمها. وقد ثبتت هذه 

الفر�سي������ة من خالل تطبيق العالج المكثف 

طفال م������ن ذوي العجز القرائي، والذين  لالأ

ج������زاء من المخ  اأظه������روا تن�سيط������اً لهذه االأ

أكث������ر فعالية خالل مهمات  والتي اأ�سبحت ا

القراءة. كما تبين وجود اختالف في ن�ساط 

ج������زاء اللغوية م������ن الق�سرة المخية  هذه االأ

نكليزي������ة وال�سينية. فاللغة  بي������ن اللغتين االإ

نكليزي������ة تتطلب تجم������ع اأحرف عدة معاً  االإ

�سوات  حي������ن القراءة وذل������ك ا�ستجاب������ة لالأ

الم�سموع������ة، بينما اللغ������ة ال�سينية تتطلب 

مايق������رب م������ن 6000 رمز مختل������ف، وهذا 

يحتاج اإلى تن�سيط كبي������ر للق�سرة الب�سرية 

المخي������ة ومعالج������ة ب�سري������ة للمعلوم������ات، 

نكليزي������ة التي تعتمد  وذل������ك عك�س اللغة االإ

�س������وات، بدالً من  عل������ى معالجة �سمعية لالأ

المعالجة الب�سرية.

- عو�م���ل �لعجز �لح�ض���ابي: توجد ثالثة 

أو  أ�س������كال فرعي������ة ال�سطراب������ات الح�ساب ا ا

العج������ز الح�ساب������ي، تمت درا�سته������ا من قبل 

ول هو العجز في  المتخ�س�سين، وه������ي: االأ

أو الرمزية )عجز  الذاكرة اللفظية الداللية ا

في تذكر داللة ومعاني الكلمات(، وم�سكالت 

في تذك������ر وا�سترجاع الحقائ������ق الح�سابية، 

ي�سر  ويرتبط هذا العجز بخلل في الن�سف االأ

من المخ، والذي يحدث عادة مع ا�سطراب 

القراءة )العجز القرائي(. 

أم������ا ال�س������كل الثاني، م������ن ا�سطرابات  - ا

الح�ساب، فيت�سم������ن ا�ستعمال اإ�ستراتيجيات 

غي������ر نا�سج������ة نمائي������اً ف������ي ح������ل الم�سائل 

الح�سابية، وتكرار الخط������اأ في حل الم�سائل 

ول  طفال ال�سف االأ الب�سيط������ة. مثاًل، يمكن الأ

الذين يعانون من هذا العجز اأن يطلب منهم 

جمع 3 و4، عندها يعد الطفل )3( على اأ�سابع 

يده، ثم يعد)4(. وعلى العك�س من ذلك، فاإن 

طفال في هذا ال�سن يقومون بعملية  معظم االأ

الجم������ع م������ن دون ا�ستعمال اأ�ساب������ع اليد، ثم 

يكملون العدد. ويعبر ه������ذا النوع من العجز 

عن فجوة نمائية تكبر مع العمر. 
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قل انت�ساراً،  ا الن������وع الثالث، فهو االأ مَّ
أ - ا

ويت�سم������ن عجزاً ف������ي المه������ارات الب�سرية 

عداد  المكانية التي تنتج عن �سوء ترتيب االأ

أو ارت������كاب اأخطاء في  على �س������كل اأعمدة، ا

عداد )يعجز عن و�سع  و�سع قيم مكانية لالأ

قيمة العدد في مكانه������ا ال�سحيح( ويرتبط 

هذا اال�سط������راب ب�سكل وثي������ق با�سطراب 

القراءة والعجز القرائ������ي، اأكثر مما يرتبط 

ب�سعف الذاكرة الداللية.

دل������ة التي تثب������ت وجود  هن������اك بع�������س االأ

ا�ستع������داد وراث������ي له������ذه اال�سطراب������ات ف������ي 

العملي������ات الح�سابي������ة، خا�سة الن������وع المتعلق 

أو ذاكرة المعاني.  ب�سع������ف الذاكرة الداللي������ة ا

أنه من بي������ن 250 توءماً يعانون من  فق������د تبين ا

�سعوب������ات التعلم، كان������ت العوامل الوراثية هي 

�سا�سي في كل م������ن العجز القرائي  العام������ل االأ

طفال الذين تمت درا�ستهم.  والح�سابي لدى االأ

عالج �سعوبات التعلم: 

طفال الذين  يظه������ر القلق لدى والدي االأ

يعان������ون من �سعوبات التعلم. وهناك العديد 

�ستراتيجيات الم�ستعملة في معالجة  م������ن االإ

أو  هذه اال�سطرابات، �س������واء داخل المنزل ا

المدر�سة. والطرائق اللغوية التقليدية، التي 

ا�ستخدم������ت في معالجة ا�سطرابات القراءة 

طفال  والكتاب������ة، كانت تركز عل������ى تعليم االأ

والق������راءة،  والتكل������م،  �سغ������اء،  االإ مه������ارات 

والكتابة، والح�ساب ب�س������كل متتاٍل، كما ركز 

بعاد  بع�سها على ال�سلوك الح�سي متعدد االأ

مثل: القراءة ب�س������وت مرتفع، تحت اإ�سراف 

طفال الكبار، فيتم  ا لدى االأ مَّ
أ متخ�س�سين. ا

التركيز عل������ى مهارات الق������راءة مثل تمييز 

حرف، وتحليل المقاطع ال�سوتية، وتعليم  االأ

�سوات، وذل������ك قبل تعليمه  الطف������ل نطق االأ

مهارات القراءة. وقد تبين اأن ا�ستخدام هذه 

طفال الذين يعانون  الطريقة مفيد ل������دى االأ

ا تعليم المقاطع  مَّ
أ من ا�سطرابات القراءة. ا

ال�سوتي������ة )الفونيم phoneme( فيت�سمن 

م�ساع������دة الطفل عل������ى التحك������م باأ�سوات 

�سرطة ال�سمعية  الكلم������ات. وقد ا�ستعملت االأ

الم�سجل������ة على �سكل محا�سرات وتدريبات. 

خيرة فق������د اتجهت  أم������ا ف������ي ال�سن������وات االأ ا

البحوث اإلى معالج������ة ا�سطرابات التوا�سل 

طف������ال الذين يعانون من  عل������ى اعتبار اأن االأ

ه������ذه اال�سطرابات لديهم �سعوبة في تمييز 

اأ�سوات محددة والتعرف عليها، من هنا تم 

ت�سميم برامج عالجية اإلكترونية عن طريق 

�سرطة ال�سمعية التي  ألعاب الكمبيوت������ر، واالأ ا

�سوات،  يمكن من خاللها اإبط������اء اإ�سدار االأ

حيث تتي������ح الفر�سة للطف������ل التعرف على 

المقطع ال�سوتي والتحكم به. وبعد تدريبات 

مكثفة على هذه البرامج التعليمية مع تعديل 

طفال  مثيرات الكالم لم������دة �سهر، اأ�سبح االأ

�سوات ونطقها، كما  قادرون على تميي������ز االأ
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تح�س������ن توا�سلهم ومهاراته������م اللغوية خالل 

مدة من التدريب التتجاوز ال�سنتين. 

وب�سبب هذا التح�سن فقد �سعى الباحثون 

اإل������ى تعميم ه������ذه الطريق������ة العالجية التي 

طبق������ت على عينة موؤلفة م������ن )500( طفل 

يعانون من ا�سطرابات القراءة والتوا�سل في 

ميركية،  كل من كن������دا والواليات المتحدة االأ

أ�سابيع.  وق������د تم تدريبهم يومياً لم������دة 6-8 ا

وكما هو متوقع فق������د تح�سن توا�سل هوؤالء 

طف������ال وقراءتهم، كما تح�س������ن اكت�سابهم  االأ

للغة والنطق، ومعالجة المثيرات ال�سمعية. 

طفال  من جه������ة ثانية يعاني معظ������م االأ

حباط،  م������ن ذوي �سعوب������ات التعلم م������ن االإ

وم�ساع������ر الف�سل، مما يوؤثر ف������ي دافعيتهم 

وثقته������م باأنف�سهم. لذل������ك اتجهت البرامج 

طفال  العالجية نحو توفير فر�س لهوؤالء االأ

تتي������ح له������م النج������اح، مما يزيد م������ن ثقتهم 

وت�ستخدم  الذاتي������ة.  باأنف�سه������م وكفاءته������م 

المع������ززات والمكافاآت حي������ن يحقق الطفل 

نجاح������اً ف������ي االنتب������اه، وتلق������ي المثيرات 

ال�سمعية الت������ي تتيح له تعلم المهمة بنجاح، 

كما تخف�س لدي������ه م�ساعر العجز والف�سل. 

�سا�سي  كاديمية الهدف االأ وتعد المهارات االأ

ال������ذي تتوجه نحوه البرامج العالجية، تليها 

بالدرج������ة الثانية مهارات التكيف االنفعالي 

واالجتماعي.

طفال النف�سية. من�سورات جامعة حلب. محمد عبد اهلل )2013م( اأمرا�س االأ  -1

طفال والمراهقين. من�سورات جامعة حلب. محمد عبد اهلل، و�سهيب مزنوق )2014م( م�سكالت االأ  -2

نجلو م�سرية. اأحمد عكا�سة )2003م( الطب النف�سي المعا�سر. االأ  -3

4- American Psychiatric Association (2000): Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders. Washington.  
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❁ باحث وكاتب من �سورية.

العنف والتطرف بني التفكري والتكفري 

عيد الدروي�ش

❁

لم تكن ظاهرة العنف والتطرف جديدة 

فراد والمجتمعات فح�سب، بل  في حي������اة الأ

ري سري سري  سكثر خطورة على الجن�س الب�سكثر خطورة على الجن�س الب� أ بحت سبحت سبحت ا س�س� اأ

من ناحية، وعلى الحي������اة العامة من ناحية 

اأخ������رى، م������ن هن������ا كان التن������ادي لمواجهة 

أ�سبابها ومعرفة  ��اء ���اء ���اء ا �تلك الظاهرة، وا�ستج����تلك الظاهرة، وا�ستج���

منابعها الفكرية، فلي�س كل تطرف ينتج عنه 

عنف، ولكن كل عنف ناتج عن تطرف، وقد 

امتزجت ه������ذه الظاه������رة بمجموعة دوافع 

وعوام������ل يتقدمها التط������رف الديني، الذي 

يحتل الم�ساح������ة الوا�سعة ف������ي ذلك العنف 

ال������ذي جرى ويجري في ه������ذا العالم، وهذا 

التطرف والعنف ناتج������ان عن تفكير عميق 

إف������ي الإف������ي العداد لهم������ا لتوجيه تل������ك الطاقات 

لتقوي�������ض ق������وة المجتمع������ات وال�شعوب من 
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إالداخ������ل، واإفراغها م������ن مخزونها الثقافي  إالداخ������ل، و

والمعرف������ي، وجعله������ا عاجزة ع������ن تحقيق 

بو سبو سبو اإليه، ويغ������دو التكفير هو ال�سيف  سم������ا ت�سم������ا ت�

الم�سلط عل������ى المجتمعات، بع������د اأن غادر 

م������ة، واختلط حابل  أبناء الأ التفكي������ر عقول ا

التفكير بنابل التكفير.

اإنَّ التطرف هو البتعاد عن الو�سطية في 

كالت التي تعتر�ض م�سيرة تطبيق سكالت التي تعتر�ض م�سيرة تطبيق سكالت التي تعتر�ض م�سيرة تطبيق  سحل الم�سحل الم�

ع سع سع  س، وفي موا�س، وفي موا� أ أو مبدا او قان������ون او قان������ون ا أ اريع������ة اريع������ة ا ريع������ة سريع������ة س سي �سي � اأ

أ كالت الت������ي تعمل بمبدسكالت الت������ي تعمل بمبدسكالت الت������ي تعمل بمبدا سخ������رى يخلق الم�سخ������رى يخلق الم� أ ا

الفعل ورد الفع������ل الناتج عن جهل وتجهيل. 

حوال بعيدون عن  والمتطرفون في حال من الأ

إالمعرفة، واإن الغلو في الجانب الديني الذي  إالمعرفة، و

حى سحى سحى  س�س� هد التطرف والعنف، سهد التطرف والعنف، سهد التطرف والعنف، اأ سفا�ض على م�سفا�ض على م�

اظاه������رة تجوب العالم باظاه������رة تجوب العالم باأ�سره، وهذا بعيد كل 

ديان ال�سماوية من  البعد عم������ا ات�سمت به الأ

ديان  ������د وتعاون، فالس������د وتعاون، فالس������د وتعاون، فالأ سرحمة و�سماحة وتعا�سرحمة و�سماحة وتعا�

ن�س������ان جوانب كثيرة في  المنظومة تحدد لالمنظومة تحدد لالإ

حياته وعالقاته في المجتمع، على اختالف 

كل غنى، سكل غنى، سكل غنى،  ساربه ومعارفه، وهذا ي�ساربه ومعارفه، وهذا ي� اربه ومعارفه، وهذا ي�ساربه ومعارفه، وهذا ي�س سوتباين م�سوتباين م�

السالساًل بين مكونات المجتمع،  س وتفا�س وتفا� ضولي�ضولي�ض تمايزاً

الح، وفعل سالح، وفعل سالح، وفعل  س بالعمل ال�س بالعمل ال� لل لل ل يكون اإل ل سل س سوالتفا�سوالتفا�

���اء  �ش���اء  �َش���اء  ولوَلْو َ)َول)ول)َو )ون�سان نف�سه ولمجتمعه )ون�سان نف�سه ولمجتمعه  الالخي������ر لالالخي������ر لالإ

ونالوناُلوَن الزالَز ز يز َي ال وال َواَل ���داح���داِح���َدًة اح واح َو ���ًة ���ةم���ةمَّ أُ أُ ُا َا�َسا�َس ا�س النا�س النَّ ���لع���لَع���َل عجعَج ج لج َل ���َك ���كب���كبُّ بربَر

ب نف�سه  ب نف�سه سب نف�سه سَّ سوالبع�ض منهم قد ن�سَّوالبع�ض منهم قد ن�َّوالبع�ض منهم قد ن�
 )

والبع�ض منهم قد ن�
 )

والبع�ض منهم قد ن�
1(
ينفينِفيَن( فلفِل لتلَت تختْخ خمخُم

م ويقتل حرم ويقتل حّرم ويقتل  ُ يحل������ل ويُحر يحل������ل ويحر يحل������ل ويُ
أ له، وبدا إ عن الإ عن الإ ال��ال��اًل ������ �بدي����بدي���

با�س������م الدين، وكل من يخالفه في اأي فكرة، 

فهو �ساّل وكاف������ر، والكفر ال يحدده اإال اهلل 

ع������ز وجل، وجاء ف������ي محكم التنزي������ل )ُهْم 

يَماِن َيُقوُلوَن  ِلْلُكْف���ِر َيْوَمِئٍذ �أَْقَرُب ِمْنُه���ْم ِلالإِ

 �أَْعَلُم ِبَما 
ُ
ا َلْي�َس ِفي ُقُلوِبِهْم َو�لّل ِباأَْفَو�ِهِهم مَّ

)2(
َيْكُتُموَن(.

�سحي������ح اأن االجتهاد واجب، ولكن 

اليت�سمن التجاوز على حدود اهلل. والعنف 

ن�سان  الذي نتج عن االن�س������ان يم�س حياة االإ

بادة،  مر ب������ه اإلى القت������ل واالإ وق������د و�سل االأ

وهذا تعٍد على حدود اهلل، والقتل ُحّرم على 

ن�سان، وج������اء في القراآن الكريم في قوله  االإ

تعالى )َمن َقَتَل َنْف�ض���ًا ِبَغْي���ِر َنْف�ٍس �أَْو َف�َض���اٍد 

ا�َس َجِميعًا َوَمْن  َما َقَت���َل �لنَّ ْر�سِ َفَكاأَنَّ ِف���ي �لأَ

ف�ساًل 
 )3(

ا�َس َجِميعًا( َما �أَْحَيا �لنَّ �أَْحَياَها َفَكاأَنَّ

ديان،  ً عّما نراه في موا�سع كثيرة وخارج االأ

من لم يكن معك فهو �سدك، وهذا ال ي�ستمر 

م������ع الحياة، فما بالك ف������ي الجانب الديني، 

َمَن  َك لآ آني )َوَلْو �َض���اء َربُّ وهذا الن�������س القرا

ُه���ْم َجِميع���ًا �أََفاأَن���َت ُتْكِرُه  ْر�سِ ُكلُّ َم���ن ِف���ي �لأَ

 وكذلك في 
)4(

ِمِنيَن( ْ
ى َيُكوُن���وْ� ُموؤ ا�َس َحتَّ �لنَّ

ن�سان التفكير في  ية الكريمة التي تمنح االإ االآ

الجوانب التي جاء به������ا القراآن، ومن خالل 

يِن  ْكَر�َه ِفي �لدِّ التطبيق للقدوة الح�سنة )َل �إِ

.
)5(

) �ْضُد ِمَن �ْلَغّيِ َن �لرُّ َقد تَبيَّ

ديان ال�سماوية تدعو اإلى الت�سامح  اإنَّ االأ

والمحبة والخير والعدل وال�سالم، واإذا كانت 

العدال������ة ه������ي الق�سا�س لم������ن اعتدى على 
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�سالم، فالق�سا�س  حقوق النا�س التي �سانها االإ

خرين برد الظلم عنهم، وا�ستمرار  هو حياة االآ

أد العنف، لكي ال  لحياتهم، والق�سا�س هو وا

�سالم ال ينظر  ي�ست�سري بين المجتم������ع. واالإ

اإلى الل������ون والعرق اإنم������ا التف�سيل بالتقوى 

والعمل ال�سالح، وفي الحديث ال�سريف »من 

ة ح�سنة فل������ه اأجرها واأجر من عمل 
َّ
�َسنَّ �ُسن�

�سالم اأوجب تحقيق  بها اإلى يوم القيامة« واالإ

جنا�س كافة،  لوان واالأ عراق واالأ العدالة بين االأ

�ستر  مام عل������ي بن اأبي طالب لالأ وما قاله االإ

واليه في م�سر يدعوه للعدالة والم�ساواة بين 

الرعية )النا�س �سنفان اإما اأخ لك في الدين 

أو نظير لك في الخلق(. ا

دي������ان، تجعلن������ا  واإنَّ نظ������رة �سامل������ة لالأ

أوا ف������ي التوراة  ن������درك اأن اليه������ود الذين را

أنهم �سعب اهلل المخت������ار، واختيارهم هذا  ا

أُن�زل  لي�س بالتف�سيل، ولك������ن التف�سيل بما ا

عليه������م من التوراة، ف������كان مكرمة لهم، واإن 

مغاالته������م في ذلك جعل منه������م متطرفين، 

مر لير�سخوا في فل�سفتهم  وقد و�سل بهم االأ

العن�سرية مقولة )النا�س في خدمة النا�س( 

ر�س يجب اأن  والمق�سود اأن كل �سع������وب االأ

تق������وم بخدمتهم، ولعلنا عندم������ا نتمعن في 

ن������درك تلك المف������ردات، وعندما  الم�سهد 

تتالقى م�سالحها ت�س������كل محوراً هاماً في 

التط������رف والعنف، اللذي������ن ي�ستجلبان ذوي 

أو مم������ن ا�ستهواهم زيف  العق������ول الفارغة، ا

الح�سارة الغربية الت������ي بنيت على الجانب 

المادي، غي������ر الم�سبع بالحاجات الروحية، 

فقد �ساد التطرف والعنف والغلو بعيداً عن 

أينما كان. ن�سان ا اإن�سانية االإ

التط������رف والعن������ف ال يقت�س������ران على 

حقبة زمنية دون اأخ������رى، ولكنهما يتكرران 

با�ستمرار الوازع ذات������ه الذي يوؤدي اإلى تلك 

النتيجة، فال�سورة التي ت�سمل كل ما ذكرناه 

أنه مفّو�س  في خطاب بو�س االب������ن بادعائه ا

رهاب ومكافحته،  من الرب في محارب������ة االإ

واإقامة العدل وال�سالم، ون�سر الديمقراطية، 

أر�سل  وباعتراف������ه بذلك فاإن الرب هو الذي ا

الديانات الثالث، فلماذا ذلك التطرف الذي 

أنف�سهم ل������م ياأتوا بمثل ما  يدعي������ه؟ والر�سل ا

أت������ى به بو�س فهذا هو الف�سوق بعينه، وكيف  ا

خرى ويتهمها  ديان االأ يتولى مهمة محاربة االأ

مر عجيب، والجهل  بالعنف والتطرف، اإنه الأ

ن�س������ان مكلف بفعل  هو قل������ة التفكي������ر، واالإ

الخير، واإعمار الحياة.  

اإنَّنا ن�سير بالبنان اإلى ال�سهيونية العالمية 

كثر تطرفاً، والم�ستندة اإلى تعاليم اليهودية  االأ

المزورة، وقد امتطت توراًة خا�س، ووظفته 

ن �سالحها  في خدمة ال�سهيونية العالمية، الأ

م�سى هو التطرف والغلو والعنف من اأجل  االأ

الحف������اظ على مقدراته������ا، فالبيئة الخ�سبة 

مم والح�سارات  من اأجل تدمير ال�سعوب واالأ

التي تقف في مواجهتها.
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لقد اأ�سحت ظاهرة العنف �سمة من �سمات 

مر بممار�سيها  ه������ذا الع�سر، فقد و�س������ل االأ

ب������ادة الجماعية وباأ�ساليب �ستى،  اإلى حد االإ

ومب������ررات واهية، وتم تر�سيخ نمط لم ياألفه 

أبن������اء تلك المجتمعات، واأ�سبح  الجميع من ا

من مفردات حياته������م اليومية، ليف�سي اإلى 

ن�سانية لتلك  نمٍط لم يعد يثي������ر الم�ساعر االإ

عالم كافة،  ال�سور التي تنت�سر عبر و�سائل االإ

طفال  وغدت حال������ة طبيعية في ذهني������ة االأ

ل 
ّ
أبن������اء هذا الجيل، حتى يُخي� وال�سباب من ا

أننا نعي�س في عالم لي�س عالمنا،  للبع�س منا ا

أنها م�ساهد فيلم، لم تعننا تفا�سيله، وكل  أو ا ا

ذلك ناج������م عن تفكير غير �س������وي بالنظرة 

ن�سانية التي  ا�ست�سرت بين �سفوف  للحياة االإ

�سا�سي  المجتمع������ات، واأ�سبح  محركه������ا االأ

ودافعها هو ذلك الفكر الذي ي�سود لدى بع�س 

ف������راد والجماع������ات والمجتمعات، و�سار  االأ

ن�سانية،  �سلوكاً ب�سرياً معا�ساً مج������رداً من االإ

ف������كار الهدام������ة، وكل واح������د  باالأ متخم������اً 

ين�سد �سالته، وتتف�سى الفو�سى، وي�ستوح�س 

ن�س������ان، با�ستخدامه  ن�س������ان من اأخي������ه االإ االإ

المحرم������ات والموبقات، محطماً كل ال�سيغ 

ن�سان  القيِّمي������ة واالأخالقية، الت������ي حاكها االإ

عبر م�سيرة طويلة من الزمن، �سارباً عر�س 

الحائط بما جاءت به القيم ال�سماوية، التي 

������ت على ممار�سة المحم������ود من القول  ح�سَّ

وال�سل������وك واالبتع������اد عن المذم������وم منها، 

ن�سان  قوالً وفعاًل، كل ذلك ف������ي م�سلحة االإ

وحريته، ووجوده المقد�س بو�سفه خليفة هلل 

ر�س بالعدالة  عمار االأ ر�س، ووجوده  الإ في االأ

والم�س������اواة واالبتعاد عن الغل������و والتطرف، 

ن�سان �سفك الدماء، وقتل  وق������د ُحرم على االإ

َم  ِتي َحرَّ ْف�َس �لَّ ن�سان )َوَل َتْقُتُلوْ� �لنَّ اأخيه االإ

 .
)6(

) لَّ ِبالَحقِّ  �إِ
ُ
�لّل

أو فئة  لم يكن العنف وليد هذا الع�سر، ا

دون اأخ������رى، بل كان حالة متجذرة في حياة 

ن�سان، مع تباين وتفاوت في ال�سلوك، وهو  االإ

لم  حب االمت������الك وال�سيطرة، والتل������ذذ باالأ

خرين، دون اأن يوؤبه  الذي يمكن اأن يقع على االآ

ن�سانية التي التدخل  بالنتائج، وال بالحاالت االإ

في ح�ساب������ات الربح والخ�س������ارة، وقد تزيد 

هذه الممار�سات في لواعج النف�س الب�سرية، 

لًة  اإن لم يحمكها العقل والفكر المتنور، م�سكِّ

مجتمع������ات متطرف������ة تبن������ي  �سعادتها على 

خرين، ويبدو هذا الم�سهد وا�سحاً  تعا�سة االآ

ف������ي العالم، واأدى ذلك اإل������ى ان�سطار العالم 

اإل������ى ق�سمين متناق�سين، من يعي�س في فقر 

مدقع، ومن يعي�س في رفاهية فاح�سة، وهذا 

أ�سكال العنف الم�ستدام تدفع ثمنه  �سكل من ا

ر�س، والتي  تلك ال�سعوب الم�ست�سعفة في االأ

ر من قبل   وق������ع الحيف عليها، وم�ّسه������ا ال�سّ

تلك المجتمعات التي ا�ستخدمت العنف بكل 

ألوانه، وال ت������زال تعاني من ذلك،  أ�سكال������ه وا ا

فهم بهذا يقتلون مجتمع������ات باأ�سرها، وفي 
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دً�  َتَعمِّ ِمن���ًا مُّ ْ
محكم التنزيل )َوَم���ن َيْقُتْل ُموؤ

 َعَلْيِه 
ُ
َب �لّل ُم َخاِلدً� ِفيَها َوَغ�ضِ ُه َجَهنَّ آوؤُ َفَجَز�

.
)7(

َوَلَعَنُه َو�أََعدَّ َلُه َعَذ�بًا َعِظيمًا(

ن�سان، وما  اإنَّ م�سطلح العنف منوط باالإ

أو  ي�سدر عنه اإما ب�س������كل فردي اأو جماعي ا

مجتمعي ليت�سكل في �سيغة موؤ�س�سات ودول 

مر، كم������ا اأن العنف هو حالة  تعن������ى بهذا االأ

نزوع نف�سي للفرد يدفعه نحو القوة وتطبيقها 

على اأقرانه من اأجل الح�سول على مقدرات 

خرين وامتالكها اأو رغبة في تدمير اأفراد  االآ

وجماعات، تتمايز عن������ه في الفكر، وتتباين 

درجاته بي������ن فرد واآخر، وف������ي الوقت ذاته 

ن�سان هو القادر على كبح ذلك العنف  فاإن االإ

الذي يلجلج في نف�سه، ليف�سي على جوارحه 

�سلوكاً، ومن يمار�������س العنف، فقد خرج عن 

ن�ساني������ة النبيلة، تل������ك القيم التي  القي������م االإ

تحقق له �سعادت������ه ورفاهيته، وتمنحه الثقة 

مان ف������ي مواجهة تلك  من واالأ والدع������ة واالأ

الدعوات التي تري������د تحطيمها وتدميرها، 

فالعن������ف هو ت������وءم الجه������ل والتخلف، وفي 

حال������ة غير واعية لما يمك������ن اأن يفعله ذلك 

أثره مديد في حياة  الذي يمار�س العن������ف، وا

ن�س������ان والح�سارة، وال يتوقف عند حدود  االإ

ن�سان فح�سب، بل يتعداه باأ�سكال مختلفة  االإ

انتهاء با�ستنزاف الموارد الطبيعية، وال�سيد 

الجائر، ونفايات الطاقة، وازدياد الت�سحر..

اإل������خ، كما نجد هناك توافقاً بين م�سطلحي 

ب  التطرف والعنف، اإذ يعتبر التطرف هو االأ

ال�سرعي للعن������ف، فالمتطرف وعلى نحو ما 

ذو ثقافة وفكر اأحادي الجانب، هو والجهل 

�سواء، فالجهل ه������و البيئة التي ينتع�س فيها 

العن������ف، ونحن هنا ال نح������دد م�ساألة الجهل 

أل������ة امت������الك المعرف������ة والعل������وم وكل  بم�سا

التقني������ات، فالكثي������ر من ال������دول المتقدمة 

علمي������اً و�سناعياً، تمتلك ح�سارة مادية غير 

ن�سانية،  م�سبعة بالقي������م النبيلة والم�ساعر االإ

فنج������د اأن العن������ف ال�سادر عنه������ا اأكثر من 

العن������ف ال�سادر عن ال�سعوب التي تعاني من 

الجهل والتخلف، وهذا لي�س معياراً محدداً 

ف������ي كال الطرفين، فالعنف ال������ذي يمار�سه 

اأ�سحاب تلك الح�سارات من خالل ال�سيطرة 

ر�س،  عل������ى ال�سع������وب الم�ست�سعفة ف������ي االأ

وممار�سة اال�ستع������الء واال�ستعداء الح�ساري 

لغاء، هو ذل������ك العنف بكل  و�س������والً اإل������ى االإ

درجاته، تحت اأي حجة اأو مبرر، فالمتطرف 

متم�سك باآرائه من دون حالة وعي ومراجعة، 

فالمتم�س������ك باآرائه كالمتم�سك بجهله، وهذا 

ن�س������ان، والنتيجة  م�س������اد ومناٍف لحي������اة االإ

ن�سان، فالكواكبي يذكر في  لي�ست ل�سعادة االإ

كتاب������ه )طبائع اال�ستب������داد( »من فرط جهل 

أنهم م�سوؤولون عن �سمائر النا�س، واأن  هوؤالء ا

ن من  بيدهم مفاتيح الجنة و�سال�سل النار، الأ

أنواع اال�ستبداد، ه������و ا�ستبداد الجهل  اأقبح ا

على العلم، وذل������ك اأن اهلل جلّ�ت ِنعمُه، خلق 
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أبى اإال اأن  ن�سان حراً قائده العقل، ففكر وا االإ

يك������ون عبداً، قائده الجهل، وينتظر كل �سيء 

من غيره«.

ن�سان مجب������ول على حب االمتالك  اإنَّ االإ

ن  وال�سط������وة، وفي الوق������ت ذات������ه،  مدعو الأ

خرين، وال�سعادة  تكون �سعادته م������ن �سعادة االآ

ن�س������ان ولي�س بقدر  تكون بق������در ما يعطي االإ

م������ا ياأخذ، فعندما تك������ون �سعادته بما ياأخذ، 

أو اأدنى، من الفو�سى  فاعلم باأنه قاب قو�سين ا

الت������ي �ستع�سف به قبل غيره، كل ذلك العنف 

ن�ساني  والتطرف اللذين مور�سا في التاريخ االإ

جعله يفكر وبو�سائل������ه المعرفية، في �سياغة 

قواني������ن ومب������ادئ وت�سريعات تح������دُّ من تلك 

الظواه������ر، وتدعو اإلى الت������وازن بين الفئات 

أد العنف، ومكافحة  االجتماعية، من اأج������ل وا

ره������اب، ومنافح������ة التطرف، لك������ي ي�سود  االإ

عالم– ما اأمكن– خال من العنف والتطرف.

�سالمي يتعر�س  واإنَّ العالم العرب������ي واالإ

ب�سع ممار�سات العن������ف والتطرف،  الي������وم الأ

�سالم  أ�سد كراهية لالإ ويفتك به لي�سبح العالم ا

أف������راد وجماعات  الذي تج�س������ده �سلوكيات ا

�سالم منهم  �س������الم رداًء لهم، واالإ يتخذون االإ

�سالم الذي كان منارة في حياة  براء، هذا االإ

الب�سرية، اإال اأن ما يجري اليوم في الم�سهد 

قليمي، وفي منطقتنا العربية، جعلنا ندفع  االإ

الثم������ن باهظاً جّراء ه������ذا العنف والتطرف 

اللذين يمتزجان بين التفكير والتكفير.   

ن�ساني ي�سج بحاالت العنف  والتاريخ االإ

التي مور�ست على بني الب�سر، دفعت الب�سرية 

ح�سائيات  ثمنها حياة ماليين الب�سر، هذه االإ

فقط منذ اأن ب������داأت الكتابة، وهذا ما ذكره 

الموؤرخ البريطاني »توينبي« الذي توفي في 

ع������ام 1975م اأن ال�سراع الدائر بين الب�سر، 

ن�سان تكمن في  وكاأنه نزعة اأ�سيلة ل������دى االإ

اأعماق نف�سه منذ اأن كان يعي�س في الكهوف، 

فالقوي ياأكل ال�سعيف، وظلت هذه القاعدة 

تظه������ر باأ�ساليب �ستى، اإل������ى زمننا الحا�سر 

أ�سكال  حيث اأخذ ال�سراع بي������ن الب�سر عّدة ا

وقواع������د جدي������دة، اأعطته ت�سمي������ة الحرب 

بالمفهوم الحالي.

ولكن������ه– اأي توينب������ي- يب������دي مالحظة 

وب�س������كل ح�سابي، فيقول: من������ذ  5000 عام 

تم اخت������راع الكتابة، وبها تم ت�سجيل الوقائع 

حداث، ليح�سل على نتيجة مفادها  لتلك االأ

اأن الب�سري������ة عرفت حوالى»4552« �سنة من 

القت������ال، في حين لم تعرف اإال 243 �سنة من 

ال�سل������م، اأو وقف النار، ولكن اليد كانت على 

الزناد.

اآلمت الب�سرية،  اأحداث������اً  وقد ا�ستعر�س 

ن�سان  وحجم تلك الماآ�سي التي كانت بفعل االإ

نف�سه، من دون ذكر حج������م اأ�سرار الطبيعة 

وكوارثه������ا، ففي حرب يوليو�س قي�سر قتل 3 

ماليين اإن�سان، وحروب جنكيزخان المغولية، 

آ�سيا واأوروبا،  ق�ست على ن�سف الب�سرية في ا
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تل حوال������ى »5« ماليي������ن اإن�سان في 
ُ
كم������ا ق�

الحروب ال�سليبية، وحروب نابليون بونابرت 

ذهب �سحيتها حوال������ى »3« ماليين اإن�سان، 

بينما قتل »10« ماليين في الحرب العالمية 

الثانية، وقتل اأي�ساً ما يزيد عن »400« األف 

�سبانية التي  هلي������ة االإ اإن�س������ان في الحرب االأ

ربعينيات من القرن الما�سي،  ن�سبت خالل االأ

هلية  كما قتل 800 األف اإن�سان في الحرب االأ

ميركية، ويتوق������ع توينبي اأن يُهلك في كل  االأ

قرن قرابة 40 مليون �سخ�س. 

مر، ي�سع ت�سوراً  ومن خالل تتبعه لهذا االأ

لم�سيرة الحياة الب�سرية، حيث يتوقع توينبي 

بين عام������ي 2000 – 2050م ن�سوب حرب، 

�سيبلغ ع������دد قتالها 4 مليارات، و50 مليون 

اإن�سان م������ن بينهم 3 ملي������ارات و600 مليون 

�سيقتل������ون في ح������رب واح������دة، كما يالحظ 

توينبي اأن الحروب تزيد وتتكاثر على الرغم 

أن������ه متح�سر اأكثر من  ن�سان با من ادع������اء االإ

ن�سان اأمامه نوعاً  اأج������داده، ولطالما وجد االإ

من التحديات من قبل غيره، فاإنه �سي�سطر 

اإلى مواجهتها، وع������دم الخ�سوع اإلى م�سيئة 

الخ�سم.

اإنَّها الظاه������رة المغولية التي تتكرر في 

جمي������ع مفا�س������ل حياتنا اليومي������ة ، وتاأخذ 

�سكاًل اأكثر عمقاً بين المجتمعات وال�سعوب 

جيال، وكل ذلك يتوقف على  وال�سلطات واالأ

أو  �سخا�س، ا درج������ة الوعي الفردي بي������ن االأ

الجمعي بين ال�سع������وب والح�سارات، ولكن 

التفاوت المعرف������ي ، و�سهوة الم�سالح هما 

م������ا يفعالن فعلهم������ا، مما ي�س������كل ت�سادماً 

�س������كال، ومتن������وع النتائج، وت�سير  متعدد االأ

حي������اة الب�سر اإما رحماء فيما بينهم، في�سود 

الحياة التبادل المعرفي، والتوافق الجمعي، 

أو يعي�س������ون متمردي������ن، اإنه ال�س������راع بين  ا

أكثر  جيال، ولكن ال�سباب يرون م�ستقبلهم ا االأ

تف������اوؤالً  على الرغم من غلبة العاطفة على 

العق������ل، وتظل حكمة ال�سي������وخ يغلب عليها 

التفكير العقالني عل������ى ح�ساب العواطف، 

ليبق������ى ال�سراع  محتدم������اً ال محالة بطرق 

آج������اًل اأم عاجاًل، والخندق  أ�ساليب �ستى، ا وا

ال������ذي يرت�سم فيما بينه������م  لي�س خندقاً ال 

يمك������ن ردمه، كما يعتقد م������ن قبل البع�س، 

غبياء،  وتبقى هذه الظاهرة المغولية بين االأ

ر�س ومن  وبين الخبثاء حتى ي������رث اهلل االأ

عليها.  

ألم يكِف الب�سرية تلك الحروب المدمرة  ا

للحي������اة مع تقدم العل������م والمعرفة؟ كان من 

ج������دى اأن تخف وط������اأة العن������ف، ويَخلد  االأ

مان  ن�سان اإل������ى الراح������ة والطماأنينة واالأ االإ

ألم يكن  ال������ذي كان يبحث عنه طوال حياته، ا

بمق������دور تلك ال�سعوب اأن تحول ذلك العنف 

لخير الب�سرية وتطورها؟ واإال ما فائدة العلم 

ن�س������ان للو�سول  والمعرف������ة اللذي������ن جهد االإ

اإليهما. 
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حداث الج�سام  اإنَّ العالم اليوم يمور باالأ

ألم يكن ممكناً  أنهكته وحطمت قدراته، ا التي ا

أروق������ة المنظمات  م������ن خالل الجه������ود في ا

قليمية العم������ل على عالم خال  الدولي������ة واالإ

رهاب،  من التط������رف ومكافحة العن������ف واالإ

اللذي������ن ي�ستعالن في المنطق������ة وفي العالم 

خر، واإن  ويتناوبان في الظه������ور من مكان الآ

كل القواني������ن الو�سعي������ة وال�سماوي������ة تدعو 

ن�سان فلَم ال يُح�سن  مان لحياة االإ من واالأ لالأ

أبن������اء الب�سر تج�سيدها خدمة للب�سرية، واإذا  ا

لم يُح�سنوا ذلك، فاإن الطامة الكبرى �ستكون 

ن�سان لظاه������رة العنف التي  ف������ي مواجهة االإ

تع�سف بحياته وحي������اة اأجيال قادمة ما دام 

ن�سان  ذلك التفكير المتطرف الذي يدفع االإ

نحو التطرف والعنف موجوداً، النتيجة هي 

بادة للب�س������ر والحجر وال�سجر،  التدمير واالإ

مثل������ة للماآ�س������ي التي  والذاك������رة تغ�������س باالأ

تعر�ست له������ا الب�سرية من وراء ذلك العنف، 

وم������ا زالت هن������اك اأ�سوات تن������ادي بالعدالة 

والم�ساواة ونب������ذ العنف ومكافحة التطرف، 

من  نحو عالم ت�سوده المحبة ويخيم عليه االأ

أي�ستطيع العال������م اأن يفعل هذا؟  م������ان ، ا واالأ

أولي�������س القادر على �سياغ������ة تلك القوانين،  ا

أننا نعي�س في حالة  أم ا بقادر على تطبيقها، ا

جديدة من الزندقة في هذا العالم.

ل������م يكن العنف ذا م�س������رب واحد ولي�س 

مح�سوراً بمجتمع من دون اآخر، ف�ساًل عن 

أت������ي في ظل غي������اب اأمرين،  اأن ممار�ست������ه تا

�سخا�س،  ول: ه������و تفكير عند  ه������وؤالء االأ االأ

فكار، وم������ن دون اأي  الذي������ن يتبن������ون تلك االأ

خرين من دون اأن  آراء االآ اإدراك فهم يمثلون ا

فكار،  يكون لهم اأي لحظة تاأمل في �سيغة االأ

فعال، وهذا لي�س منوطاً  وال يُح�سنون قراءة االأ

مر الثاني:  بم�ستوى التح�سي������ل العلمي، واالأ

هو ذلك الطغيان من قبل مجتمعات يجمعها 

التع�س������ب واالنغالق وحب ال�سيط������رة، واإن 

كانت تمتلك العل������م والتكنولوجيا في نظرة 

�سرار،  خي������ار يكرهون االأ ازدراء للعالم، فاالأ

خيار.  �سرار يكرهون االأ كما االأ

لقد اأ�سبحت الحاجة ملحة للتنادي نحو 

عالم خال من العن������ف والتطرف، ويجب اأن 

تط������رح الم�ساألة على منب������ر دولي وتتكاتف 

أ�ساليب  ا الجهود، وت�سرع المناه������ج، وت�ساغ 

تربوي������ة وثقافي������ة واإعالمي������ة، ف������ي الوعظ 

ن�سانية،  ر�ساد، للحفاظ عل������ى الحياة االإ واالإ

من خالل ما نراه وهو التالي: 

- في مجال العمل الدولي: 

- تحقي������ق العدال������ة االجتماعي������ة �سمن 

م�ساهمات دولي������ة لنبذ العن������ف والتطرف، 

ن�سان، واأن تتخلى  وخا�سة جمعيات حقوق االإ

أو دول������ة مثلما هو الحال  ع������ن التبعية لجهة ا

اليوم من خالل �سيطرة المنظمات ال�سهيونية 

على تلك المنظمات الدولية، على الرغم مما 
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مم المتحدة، ومنظمات  يج������ري في اأروقة االأ

ن�سان، وقد اأ�سبحت هذه المنظمات  حقوق االإ

ن�سانية، والزال العنف  اأكثر من المجتمعات االإ

يمار�������س وي�سود التط������رف، وهناك منظمات 

اإقليمي������ة انحرفت عن م�سارها ال�سحيح كما 

ه������و حال جامعة الدول العربية، التي لم تعد 

معنية بال�سوؤون العربي������ة، فماذا فعلت تجاه 

فل�سطي������ن، وماذا فعلت اليوم تجاه ما يجري 

من فل�سفة الربيع العربي، و�سوالً اإلى منظمة 

�سالمي التي لم تعد تعمل ب�سكل  الموؤتم������ر االإ

�سالمي وق�ساياه الم�سيرية،  فاعل بالعمل االإ

فما الفائدة من وجودها، ونكرر القول نحن 

بحاجة اإلى تفعي������ل دورها، وتطبيق قوانينها 

ول�سن������ا بحاجة اإلى ت�سريعات جديدة، بل اإننا 

بحاجة اإلى تطبيق القوانين الدولية، اأكثر من 

حاجتن������ا ل�سياغة قوانين جديدة، فما فائدة 

قوانين مر�سومة ال تطبق، كما هي �سلوكيات 

أو �سرعية،  مجتمعات لي�س لها �سيغة قانونية ا

اإنَّ لم نقل هي تتفرد في م�سير العالم، فهو 

بح������د ذاته تط������رف، و�سيول������د العنف، الذي 

�سمته �سحالة في التفكير.   

هلـــي  الأ المجتمـــع  مجـــال  فـــي   -

قليمية: والمنظمات الإ

ولكي يقلل العالم من من�سوب ذلك العنف 

ويجفف منابعه التي اأخذت �سياقات خرجت 

ن�سانية، وغدت ال�سعوب بين  عن كل القيم االإ

متوح�س وم�ستوح�س.

يجب العمل على اإيجاد روابط اجتماعية 

فيما بي������ن المجتمعات الب�سري������ة تدعو اإلى 

المحب������ة ونب������ذ العنف، وين������درج تحت ذلك 

العنوان الم�ساهمة في توعية الجماهير من 

يجابيات في  خالل الدعاة والتركيز على االإ

ن�سان، واأن تلك المنجزات الح�سارية  حياة االإ

لبن������ي الب�سر على حد �س������واء، والوقوف في 

وجه من يريد ا�ستخ������دام تلك التقنيات في 

ن�سان وجوان������ب حياته التي  العنف �س������د االإ

ينعم بها، وين�سد ال�سعادة.

- الو�س������ول اإل������ى تربية منهجي������ة ي�سود 

فيه������ا المجتم������ع ال������ذي ينظم������ه القان������ون 

أ�سا�س  االأخالقي وي�ساوي بي������ن اأفراده على ا

ن�سان والحفاظ على المعتقدات  اإن�سانية االإ

والطقو�س، وتلك التلوينات االجتماعية التي 

ن�سانية.  تعطي تنوعاً وجمالية للحياة االإ

- العم������ل م������ن خالل الدع������اة والوعاظ 

في الموؤ�س�س������ات الدينية على اإيجاد خطاب 

ن�سانية المثلى، وخطاب  هداف االإ توحيدي لالأ

ن�سانية بعد  جامع يالم�س نوامي�س الحياة االإ

اأن اأ�سبح العال������م يعي�س في متناق�سات بين 

الغلو في الروحية المتع�سبة والمقيتة على 

ح�ساب المادية، وبالمقابل هناك مجتمعات 

وح�سارات انخرطت ف������ي المادية، ولم تعر 

الجوانب الروحية اهتماماً وممار�سة في كل 

ق�ساياها، مما ي�سكل ت�سادماً فكرياً في كال 

الحالين معاً. 
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- العمل عل������ى اإقامة موؤتم������رات ب�سكل 

ديان وحوار الح�سارات، واأن  دوري لحوار االأ

يجري ذلك ف������ي كل الدول التي ت�سعى لنبذ 

�سالمي،  العنف، وخا�سة عالمنا العربي واالإ

وبلدان العالم الثالث والتركيز على العوامل 

الم�ستركة فيما بين المجتمعات وتر�سيخها، 

والتنبيه لمخاطر التطرف على تلك ال�سعوب 

ن�سانية برمتها. والحياة االإ

ع������الم دور مهم في كل و�سائله عبر  - لالإ

مواجهة الدع������وات التكفيرية التي تحر�س 

عل������ى الفتن������ة واالقتت������ال بي������ن الجماعات 

والطوائف، وتح�س عل������ى العنف والتدمير، 

فكار المتطرفة، وهي غير حقيقية  وتروج االأ

ومد�سو�سة، لخلق الفتنة، والتوجه لمخاطبة 

فكار،  جيل ال�سباب وهم اأكثر عر�سة لتلك االأ

فكار  أكثر تقباًل له������ا، اإن لم تواجه هذه االأ وا

باأفكار ت�سالحية، بما يعود على خير الب�سرية 

مثل لهم من خالل  ومنفعته������ا، واال�ستثمار االأ

دعوتهم للعمل والت�سجيع والمثابرة، واإلزامهم 

عم������ال وفق ميوله������م ورغباتهم، وتذليل  باالأ

ال�سعوبات اأمامهم، واأال يكونوا لقمة �سائغة 

أم������ام قنوات التطرف والتكفي������ر، وممار�سة  ا

العنف والقتل با�سم الدين.    

- اإنَّ البح������ث عن عال������م يخلو من العنف 

والتطرف هو الماأم������ول، وما يجب اأن يكون، 

ن�سان، من خالل كبح جماح  وهذا معوَّل على االإ

النف�س والتطرف، واتب������اع المنهج ال�سحيح، 

ل�سع������ادة بني الب�س������ر، ور�س������م �سيا�سة ر�سيدة 

جي������ال القادم������ة، وتقلي�س فج������وة العنف  لالأ

ن�س������ان عن ردمها،  والتطرف الت������ي عجز االإ

واإبعادهما عن �سلوكه وحياته اليومية، وهما 

أرواح الب�سر،  اللذان يح�س������دان الماليين من ا

ن�ساني،  أو اأن يبقيهم������ا خارج دائرة اله������م االإ ا

ألوان  ن�ساني������ة ب�سيغ وا وبعي������داً عن الحياة االإ

�ست������ى... وي�سب������ح عند ذلك ع������دم مواجهة 

العنف والتطرف... هو تطرف �سيولد العنف 

يام... فالو�سطية في الحل  ف������ي القادم من االأ

هو التفكير، لنبتعد عن التكفير. 
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اأديب وناقد. ❁

ابن خلدون يف قلعة »ابن �سالمة«

ر ال�شعرانيشر ال�شعرانيشر ال�شعراني ظهير خ�

❁

إفي عالم يحاول الإفي عالم يحاول الن�س������ان فيه، بال كلٍل

لولول مل������ٍل، اأن يحقق معقولي������ة التاريخ على 

أّن فكر  لعيدي المعرفة والعمل، لعيدي المعرفة والعمل، لريب في ا عيدي المعرفة والعمل، سعيدي المعرفة والعمل، س س�س�

ابن خل������دون لي�س فكراً ف������ات عليه الزمن. 

فالهتمام الذي يحظى به في العالم اأجمع، 

والتقدي������ر الكبير ال������ذي يتمتع به لدى عدد 

رخين، وعلماء اورخين، وعلماء اوؤرخين، وعلماء الجتماع  ولم������ع المولم������ع الم أ كثير من ا

منذ اأكثر من قرن. يمكن اعتبارهما برهاناً

كافي������اً على ذل������ك، ولكن في عال������م يجتاز 

الوعي التاريخي فيه مرحلة في غاية الع�سر 

������رورات تحديد س������رورات تحديد س������رورات تحديد  سوالتعقي������د، وتتطلب فيه �سوالتعقي������د، وتتطلب فيه �

اقة، ساقة، ساقة، اأعني  س طويلة و�س طويلة و� الهوية والتجدد اأبحاثاً
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�لعربي �لعربي �لمعا�صر، اليمكن �أن يكون  �لعالم �لعالم � �في �في �

ّبن خلدون مج������ّرد قيمة تاريخية، ولو بن خلدون مج������رد قيمة تاريخية، ولو بن خلدون مج������ّرد قيمة تاريخية، ولو  فكر �

أنها مجيدة وغزي������رة �لفائدة. �إنه في عالم  �

ريع عملية صريع عملية صريع عملية  ص مالءمة لت�ص مالءمة لت� دصدصّد ص�ص� ع صع صع �الأ صلمو�صلمو� � كهذ�

ّلتع������ّرف على لتع������رف على لتع������ّرف على �ل������ذ�ت، و�لموقع �لذي يمكن  �

�النطالق منه لتكوين وعي تاريخي جديد.

أّن قيمة )مقّدمة �بن خلدون(  هذ� يعني �

إب بل �إب بل �إنها  ب بل �صب بل �ص صمونه������ا وح�صمونه������ا وح� مونه������ا وح�صمونه������ا وح�ص صالتتج������اوز نطاق م�صالتتج������اوز نطاق م�

������رة ص������رة ص������رة �لمفكر في  ص ته������م مبا�ص ته������م مبا� خ�ّص وعل������ى �الأ

عر هذصعر هذصعر هذ� صقع ي�صقع ي� �لعالم �لعربي �ليوم. وفي �لو�

ه تمام صه تمام صه تمام  صلوع������ي بنف�صلوع������ي بنف� صلناه�������صلناه�������ص �إلى � �لعال������م �

�صول،  إة للع������ودة �إة للع������ودة �إلى �الأ ة للع������ودة �صة للع������ودة �ص صلوع������ي بحاجة ما�صلوع������ي بحاجة ما� �

�إلى �لينابيع، ولكن عبثاً نحاول �أن نقيم �صلة 

أو م������ع ذلك �لمفكر  �لتي������ار �لعام، � م������ع هذ�

كلة، ولم صكلة، ولم صكلة، ولم  صلم�صلم� درك  لم ندرك  لم نُدرك � �لكبير في تر�لكبير في تر�ثنا، �إذ� �

إبة �إبة �إلى �ل�صيرورة  بة �صبة �ص صنحددها في مجملها بالن�صنحددها في مجملها بالن�

�لعام������ة للمجتمع و�لثقاف������ة. و�لو�قع هو �أن 

كلة صكلة صكلة �لثقافة ف������ي �لعالم �لعربي �لحديث  صم�صم�

��ص������ل لتر��ص������ل لتر�ث  كل������ة صكل������ة صكل������ة �لتو� صلمعا�ص������ر هي م�صلمعا�ص������ر هي م� و�

ه صه صه  صل������ذي يفر�صل������ذي يفر� ثقاف������ي عري������ق، و�النقطاع �

وروبية،  ������ارة ص������ارة ص������ارة �الأ صلح�صلح� ������م في ص������م في ص������م في � صلحا�صلحا� �لتقدم �

أو �لمحافظة  ّلتغّير، �لتغير، �لتغّير، � كلة صكلة صكلة �لوفاء في � صهي م�صهي م�

أنها تتطابق جوهرياً ع، وهذ�ع، وهذ�ع، وهذ� يعن������ي � بد و�الإ

�صول  إلتخطي، فالع������ودة �إلتخطي، فالع������ودة �إلى �الأ م������ع جدلية �

وى حل زصوى حل زصوى حل ز�ئف، و�لموقف �لذي  ص������ت �ص������ت � ������ت �ص������ت �ص صذن لي�صذن لي� �إ

�صيل �أن يقفه هو موقف  يجدر بالمفك������ر �الأ

عيته صعيته صعيته  صطرح عليه في و�صطرح عليه في و� طرح عليه في و�كلة كما تطرح عليه في و�كلة كما تُ كلة كما تصكلة كما تص صلم�صلم� �جهة �جهة � مو�

المح������ددة تاريخياً، وال�سع������ي المخل�س في 

�سبيل تقديم الو�سائل المنا�سبة لقيام الوعي 

التاريخي ووالدته الجديدة. والحق اأن بع�س 

الموؤلفين يعملون في هذا االتجاه، ولكن يبدو 

لنا اأن ق�سية تجديد الفكر العربي لم تحقق 

ن تقدماً كبيراً، وبالطبع اليتيح تعّقد  حتى االآ

ه������ذه الق�سية اأن نعالجها في هذا التمهيد. 

�سارة اإلى الكيفية التي يمكن  أنن������ا نود االإ اإال ا

لفكر ابن خلدون اأن ي�ساهم بها، على اأف�سل 

�سورة في دفع الفك������ر التاريخي والفل�سفي 

وترقيتهما. 

الم������دار العام لتاأليف اب������ن خلدون هو 

م������دار التاريخ كواقع وكمعرف������ة، والعن�سر 

الرئي�سي في هذا المدار هو الدولة كظاهرة 

اجتماعي������ة بامتي������از. وبالفع������ل، التاري������خ 

�سا�سيتان اللتان  والدولة هما الم�سكلتان االأ

تواجهان اليوم العال������م العربي، والمراقب 

النبيه للحركات االجتماعية ال�سيا�سية التي 

تت�س������ارع فيه، يدرك من دون عناء كبير اأن 

ع������دم وجود نظرية عامة ف������ي الت�سرفات 

المت�سف������ة باالندفاع و�سرع������ة العطب في 

أكثر  الوقت نف�سه، ال�س������ادرة عن العاطفة ا

مما ه������ي �سادرة عن العق������ل، وتاأليف ابن 

خل������دون ي�ستم������ل على نظرية ف������ي الدولة 

وت�س������ّور للتاري������خ، فهو من ه������ذه الجهة، 

التاألي������ف الذي ينبغي للمفك������ر الملتزم اأن 

ي�سائله قبل غيره. 
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»ابـــن  قلعـــة  فـــي  خلـــدون  ابـــن  عزلـــة 

�سالمة«: 

عندما توج������ه ابن خلدون اإلى قلعة »ابن 

�سالمة«، كان قراره نهائياً بالخروج من حلبة 

ال�سيا�سة في جميع اأقطار المغرب، واالنقطاع 

اإلى البحث والتاأليف. وفي الواقع ق�سى في 

أرب������ع �سنوات متخلياً ع������ن ال�سواغل  القلعة ا

كلها، ومن�سرفاً اإلى التاأمل في تجربته، وفي 

تاريخ اأقطار المغ������رب، وقد عر�س ح�سيلة 

خ�س في  تاأمله ف������ي كتاب )العبر(، وعلى االأ

ول من������ه، اأي: )المقدمة(. وفي  الكت������اب االأ

الحقيقة البد من االعت������راف باأن ُعزلة ابن 

خلدون في قلعة اب������ن �سالمة من اللحظات 

الكب������رى ف������ي تاري������خ العقل الب�س������ري، تلك 

اللحظات التي لن يتك�ّسف �سرها تماماً، ولن 

)1(
ي�ستنفد غناها.

 لق������د كان������ت تجربة ابن خل������دون عبارة 

عن انخ������راط كلي في كلي������ة حركة ع�سره، 

وفي قلع������ة ابن �سالمة، وتحت هذه التجربة 

نف�سه������ا كتجربة كلية، وقد وَعت نف�سها بهذا 

نها ل������م تحقق عينياً االن�سجام بين  ال�سكل الأ

تناق�ساته������ا، ففي التاأمل العقلي وبو�ساطته، 

انقل������ب الممث������ُل م�ساه������داً، وتحولت حياته 

فاأ�سب������ح الف�سل طريق������اً اإل������ى الن�سر، فما 

عجزت التجرب������ة عن تحقيقه، حققه العقل 

على �سعيده. وهكذا تحول������ت التجربة اإلى 

انفتاح عل������ى الواقع، وتحول الت�سور العقلي 

اإلى و�سيل������ة لتكثيف نتائج التجربة وعبْرها، 

وبعبارة اأخرى، ا�سطلع الفكر بمهمة توحيد 

أً، مبعثراً، في التجربة الح�سية،  ماب������دا مجّزا

وحاول الو�س������ول اإلى االن�سج������ام المفقود. 

ولكّن الطريق اإلى ذلك التوحيد لم يكن ليقف 

عند حدود تجربة اب������ن خلدون ال�سخ�سية. 

اإْذ اإّن هذه التجرب������ة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

بتاريخ المغرب في مجمله، وبالتالي بتاريخ 

أي�س������اً. ولذا  �سالم������ي بمجمله ا الم�س������رق االإ

كان الب������ّد من اأن يمّر ذلك التوحيد بالتاريخ 

�سالمي في عمومه. وهكذا ا�ستعاد  العربي االإ

الوع������ي بال������ذات في �سخ�سي������ة ابن خلدون 

أبع������اده التاريخي������ة، فمهّمة تج������اوز الف�سل  ا

دارت ح������ول ال�سعوبة الموجودة في الواقع، 

واأرجع������ت الف�سل اإلى التاري������خ، واإلى م�سار 

الحياة االجتماعية نف�سه، هذا الم�سار الذي 

يعّبر عن حال������ة الدولة من جهة، وعن بقايا 

حرك������ة ح�سارية تحت�سر، وفي هذه الوجهة 

يب������دو تاأمل ابن خلدون في عزلته، من حيث 

تحوله م������ن تاأّمل في تجرب������ة �سخ�سية اإلى 

أن������ه النقطة الم�سيئة في  وعي بالتاريخ، وكا

�سيرورةٍ  اجتماعيٍة تاريخية تبحث عن فهم 

مر �سوى  نف�سها، ولم يكن الف�سل في نهاية االأ

أتاحت ظهور ه������ذه النقطة  الفر�سة الت������ي ا

أبعاد التاريخ  الم�سيئة. وبالتال������ي ا�سترجاع ا

�سالمي في عموم������ه، وعليه اإذا  العرب������ي االإ

كان ثم������ة خط وا�سح لتج������اوز الف�سل، فاإنه 
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كان موفوراً في تعّقل اإطاره و�سروطه وعلله. 

اأي في تف�سيره تف�سيراً يُقلل من قيمة ماهو 

عر�سي فيه. 

 اإذا �سّح هذا التحليل، فاإننا نفهم �سبب 

مر  تهافت جميع الحلول من نوع الت�سليم باالأ

�سلية  رادة االأ الواقع، التي التتنا�س������ب مع االإ

ف������ي ال�سيط������رة وتحقيق ال������ذات. لقد كان 

طم������وح ابن خلدون كبي������راً، ومغامرته مهمة 

أن������ه لم يكن ممكن������اً اأن يقبل باأقل  اإلى حد ا

من تج������اوز لف�سله متنا�سب م������ع �سخ�سيته. 

وه������ذا التجاوز لم يكن ممكناً اأو خارجاً عن 

دائرة العقل والروح. فتف�سير الف�سل تف�سيراً 

تاريخي������اً مو�سوعي������اً جاء تعبي������راً عن تلك 

رادة التي لم تعرف الوهن، على الرغم من  االإ

كل مااأ�سابها، اأي اإرادة المعرفة التي اأبت اأن 

رادة المعا�سرة لها،  تجرفها نتائج ف�س������ل االإ

مر  اأي اإرادة القوة وال�سلطة. وفي حقيقة االأ

رادتين.  خرج������ت »المقّدمة« من هاتي������ن االإ

فلنحاول تو�سيح ذلك. 

 حلول ينبغي ا�ستبعادها 

ثم������ة ثالث ق�سايا مترابط������ة فيما بينها 

ول������ى خارجة عن  ترابطاً �سدي������داً، تبدو االأ

ول������ى: تتعلق  اإط������ار م�سكلة اب������ن خلدون. االأ

أو الحكم  بالنظري������ة الفل�سفية ع������ن ال�سلطة ا

خ������الق ال�سيا�سية.  المثال������ي. والثاني������ة: باالأ

والثالثة: بفن العم������ل ال�سيا�سي، وفي الواقع 

اليبدو الت�ساوؤل الفل�سفي حول مبادئ الحكم 

وكيفيات������ه قد راود تفكي������ر ابن خلدون، فال 

ال�س������وؤال عن تنظيم المجتمع واإ�سالحه، وال 

ال�سوؤال عن �سروط ح�سول ذلك حا�سر في 

أّن ابن خلدون عندما  ذهنه، اأ�سف اإلى ذلك ا

كان في عزلته في قلعة ابن �سالمة، كان قد 

بلور ت�سوراته الفل�سفي������ة، وهذه الت�سورات 

كانت تعار�س ب�سورة عامة التاأمل الفل�سفي 

الموغ������ل في التجري������د، واإذن لم يكن ممكناً 

رادة المعرف������ة عن������ده اأن ت�سلك في وجهة  الإ

أو ف������ي وجهة البحث  المثالي������ة ال�سيا�سي������ة، ا

أ�س�س ال�سلطة. وا�ستبعاد هذه  الفل�سف������ي عن ا

الوجهة يوؤدي اإلى ا�ستبعاد الق�سية االأخالقية 

من حيث اإنها تتناول مبادئ العمل ال�سيا�سي 

وقواع������ده و�سوابط������ه. ف������ال مج������ال لطرح 

ق�سي������ة ال�سيا�س������ة فيها كلياً تح������ت �سيطرة 

القوة والعنف. ومن جهة ثانية، كان الفقهاء 

والكّتاب ال�سيا�سيون قد تو�سعوا في معالجة 

هذه الق�سية ف������ي �سوء مقت�سيات ال�سريعة 

الت������ي التف�سل االأخالق ع������ن الحقوق. واإن 

ابن خل������دون كان يعرف ذلك تماماً، ويعرف 

كذل������ك اأن اإعادة بحث اأي جانب من جوانب 

خ������الق ال�سيا�سية كان������ت �سيئاً �سبه ممتنع  االأ

)2(
ومن دون فائدة.

أثناء عزلته، لم   وفي قلعة ابن �سالمة، وا

ول التفكير في العمل، حقوقاً  يكن هم������ه االأ

وواجب������ات، ف�سائل ورذائل، ف������ي اأي جانب 
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م������ن جوانب الحياة االجتماعي������ة، كان همه 

ول اأن يفه������م ويف�ّس������ر، ول������ذا تقّدمت في  االأ

ذهن������ه الواقعات عل������ى الواجبات، وتحددت 

بها م�سكلته الرئي�سي������ة. ومن جملة مايمكن 

اإيراده للداللة على ع������دم اهتمامه بم�سكلة 

أنه لم يفكر في و�سع كتاب في الفن  العمل، ا

ال�سيا�س������ي، اأي في كيفي������ة ممار�سة الحكم، 

والو�س������ول اإليه، والمحافظ������ة عليه. مع اأن 

حياته وخبرته ال�سيا�سية كانتا توؤهالنه جيداً 

لو�سع مثل هذا الكتاب. على هذا ال�سعيد، 

نجد فارقاً كبيراً بين ابن خلدون وميكافيلّي، 

أراد و�س������ف الو�سائل والطرق  خير ا فهذا االأ

مير« من الو�سول اإلى الحكم،  التي تُمّكن »االأ

ومن البق������اء فيه، ولكن و�سف������ه ينطوي في 

مر على غاي������ات �سيا�سية عميقة.  حقيقة االأ

فكل فن �سيا�سي ي�ستلزم نظرية في العمل، اأي 

في نهاية المطاف فل�سفة �سيا�سية. ولم يكن 

وارداً عند ابن خلدون طرح فل�سفة �سيا�سية 

لتوجي������ه العمل ال�سيا�س������ي العيني. فالفارق 

بين������ه وبي������ن ميكافيلّ������ي يكمن ف������ي الق�سد 

�سا�سي، وفي الو�سعية الح�سارية العامة،  االأ

ولي�س فقط في م�ساألة الفن ال�سيا�سي. 

 اإنَّ نتيج������ة هذه المالحظ������ات ال�سلبية 

تقربنا من القاع الحقيقي لفكر ابن خلدون، 

فف������ي »المقدم������ة« الري������ب ف������ي اأن عنا�سر 

أو ذاك من هذه  عدي������دة تنتمي اإل������ى ه������ذا ا

نَّ النظرة العامة 
أ الحل������ول الم�ستبع������دة، اإال ا

التي تن������درج فيها تل������ك العنا�س������ر تتجاوز 

ال�سيا�سة من كل الجه������ات... ففي قلعة ابن 

�سالم������ة لم يكن تاأّمل اب������ن خلدون محركات 

العمل ال�سيا�سي وح�سب، واإنما كان محركات 

الدول وم�سيرها ككل، اأي اإن مو�سوع تاأمله 

كان حركة التاريخ. في قلعة ابن �سالمة، كان 

الوعي بالذات فاق������داً القدرة على مواجهة 

الم�ستقبل، والتخطيط ل������ه، كما كان فاقداً 

التطلع اإلى المثال، ولذا انكفاأ اإلى الما�سي، 

وتحّول اإلى وعي بالتاريخ. 

 في حالة المدخل العام اإلى »المقدمة« 

ال�ُمخ�س�������س للحدي������ث ع������ن »ف�س������ل علم 

التاري������خ« يذك������ر اب������ن خل������دون التغييرات 

الجذري������ة التي اأ�سابت بالد المغرب العربي 

أنج������زه الموؤرخ  في ع�س������ره، وي�سير اإلى ما ا

ال�سهي������ر »الم�سعودي«، ويبرر ما يريد القيام 

أ ه������ذا الن�س: »واأما لهذا العهد وهو  به نقرا

آخ������ر المئة الثامن������ة، فقد انقلب������ت اأحوال  ا

المغ������رب ال������ذي نح������ن �ساه������دوه، وتبّدلت 

حوال جملة، فكاأنما  بالجملة واإذا تبّدلت االأ

تبّدل الخلق من اأ�سله، وتحول العالم باأ�سره، 

وكاأنه خلق جديد، ون�س������اأة م�ستاأنفة، وعالم 

ُمحدث. فاحتاج لهذا العهد َمن يُدّون اأحوال 

فاق واأجيالها والعوائد والنحل  الخليق������ة واالآ

هلها، ويقفو م�سلك الم�سعودي  التي تبّدلت الأ

لع�س������ره ليكون اأ�ساًل يقتدي به من ياأتي من 

 )3(
الموؤرخين من بعده«.
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همية دون اأي   هذا الن�ّس في غاي������ة االأ

ري������ب. اإذ اإنه ي�ستمل عل������ى كل ما يلزم لفهم 

ن ابن  تح������ّول ابن خلدون اإلى موؤرخ، وذلك الأ

خل������دون قد حر�س على رب������ط م�سروعه مع 

تجربته، والعب������ر التي ا�ستخرجها منها، اإنها 

هي منط������ق م�سروعه ومب������رره، فهو يدرك 

نف�سه �ساهداً عل������ى التبدل الجذري ال�سامل 

الذي طراأ على اأحوال المغرب، وانطالقاً من 

كونه �ساهداً يريد اأن يروي ما حدث، والفعل 

ال������ذي يجمع ال�سه������ادة والرواية ب�سكل ثابت 

ه������و فعل التدوين. فالتدوي������ن يعني بالن�سبة 

ء معايَن 
ْ
اإلى الوعي القيام بجهد لتثبيت �سي

مو�سوعي������اً، كما و�سل اإلى الوعي عن طريق 

الحوا�������س، اأي كتابته ب������كل اأمانة، ومن دون 

نق�س������ان. وبالن�سبة اإلى ال�س������يء، يعني فعل 

التدوي������ن احترام ذلك ال�س������يء في طبيعته، 

وفي ال�سورة التي ظهر للوعي فيها. اإن فعل 

التدوي������ن اأكثر من مج������ّرد ال�سهادة، اإنه فعل 

يطال الوجود نف�سه، فهو تثبيت في الوجود 

بو�ساط������ة الكتابة ل�س������يء يته������دده الن�سيان 

والعدم. وتاريخ المغرب يحتاج اإلى من يدّون 

ما جرى فيه من انقالبات اجتماعية �ساملة، 

فم������ن ي�ستطيع القي������ام بالمهمة باأح�سن مما 

يقوم بها الالعب ال�ساهد المعتزل؟. 

 يدرك ابن خلدون اأهمية موقعه بالن�سبة 

اإل������ى تاريخ المغرب كله. وي�سع ن�سب عينيه 

تجّول  فالم�سع������ودي  »الم�سع������ودي«.  نموذج 

ف������ي كثير من البل������دان، واأفاد من محاوالت 

خبار  الموؤرخين قبله، وو�سع تاريخاً جامعاً الأ

البلدان وال������دول حتى ع�سره. فهو ي�سّح اأن 

يُقتدى به وبما فعل������ه لع�سره، ولذا اليتردد 

ابن خلدون في اإعالن ق�سده اأن يكون اأ�ساًل 

بالن�سب������ة اإل������ى تاريخ المغ������رب لع�سره كما 

كان الم�سع������ودي اأ�ساًل بالن�سب������ة اإلى تاريخ 

الم�س������رق لع�س������ره. ولك������ن اإرادة ال�سير في 

خ������ط الم�سعودي تنعك�س على فعل التدوين، 

وتجعل منه فعاًل معّق������داً ومتطلباً لعمليات 

فكرية ع������دة، وهذا يعني اأن ق������رار التاأريخ 

الذي اتخذه ابن خل������دون تجاوباً مع حاجة 

بعاد.  �سباب واالأ ع�سره قرار متعدد االأ

 ومن هنا ن�ستطيع اأن ننتقل اإلى الجوانب 

خرى التي ي�ستمل عليها تحّول ابن خلدون  االأ

اإلى موؤرخ، فقراره بتدوي������ن اأحوال الخليقة، 

ف������اق واأجياله������ا والعوائ������د والنحل التي  واالآ

هلها. الينف�سل عن الواقعية العملية  تبّدلت الأ

التي كانت قاعدته في حياته ال�سيا�سية كلها، 

والواقعي������ة ف������ي العمل ال�سيا�س������ي تُعتبر في 

ولى الوقائ������ع والقوى وعالقاتها  الدرج������ة االأ

بع�سه������ا مع بع�س، فال ب������ّد من المو�سوعية 

والدقة والتنّبه اإلى التغيرات المتوا�سلة في 

حلبة ال�سراع على ال�سلطة، وقد اكت�سب ابن 

خلدون كم������وؤرخ كثيراً م������ن الواقعية العملية 

أنه اليجوز روؤية الواقع  التي طبقها. فاأدرك ا

االجتماع������ي ال�سيا�س������ي من جان������ب واحد، 
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وفه������َم اأن الرواية التاأريخية ينبغي اأن تتناول 

أّن  الوقائ������ع في عالقاتها بع�سها مع بع�س، وا

م�ساألة المو�سوعية اإنما هي جزء من م�ساألة 

أو التعقل، بعبارة اأخرى، اإذا كان  المعقولية، ا

الوع������ي التاريخي يرى اإلى الما�سي باعتباره 

ن�سان  حا�سراً انق�سى ويقبل بفكرة زمانية االإ

وب������ال عودة التغير، ويعترف باأهمية الما�سي 

نه ينبغي ا�ستخال�������س معقولية ما.  فذلك الأ

باال�ستناد اإلى ال�سببي������ة واإلى نهج عقلي في 

البحث. اإنَّ الواقع التاريخي مق�سود في وعي 

ابن خل������دون كمجال ل�سرح ف�سل������ه، وبالتالي 

ف������راد والجماعات  أو ف�سل االأ ل�سرح نج������اح ا

في������ه. والحكمة المق�س������ودة لي�ست اأكثر من 

ا�ستخ������راج العبرة من تف�سي������ر �سحيح بقدر 

الم�ستطاع لحركة التطور التاريخي ال�سامل. 

وهذا ير�سدنا اإلى نوعين من النق�س: النق�س 

الذي نجده عند دار�س������ي ابن خلدون الذين 

يف�سرون فكره بالن�سبة اإلى مقا�سد يتوهمونها 

أدلة كافية،  أو يفتر�سونها م������ن دون ا عن������ده، ا

والنق�������س الذي نجده عند ابن خلدون نف�سه 

على �سعي������د التاريخ وفل�سفت������ه ولذا ينبغي 

الت�سديد على كيفية طرح الم�سكلة الرئي�سية 

عن������د ابن خل������دون، وعل������ى م�سمونه������ا. اإن 

الق�سد الرئي�سي الذي ق�سده ابن خلدون هو 

كتابة التاريخ وتعقله في �سوء مقت�سى تبيين 

آلية التط������ور االجتماعي ال�سيا�سي، واحترام  ا

الوقائع في ن�سيج الحياة االجتماعية. 

 التاريخ كعلم: 

خير في م�س������روع ابن خلدون  البع������د االأ

يتعلق بتراث علم التاريخ في الثقافة العربية 

�سالمي������ة. لم يك������ن ابن خل������دون جاهاًل  االإ

بهذا الت������راث، ولذلك توافق ق������راره بكتابة 

التاريخ، تاريخ الع������رب على الخ�سو�س، مع 

م�سكلته ال�سخ�سية، حاول اأن يبرر م�سروعه 

بالن�سبة اإلى الموؤرخين الذين �سبقوه، فكيف 

خب������ار التاريخية، وهو العليم  نوى تدوين االأ

باأحوال الع������رب، والمغرب خا�سة، ومناطقه 

والحامل ثقافة وا�سعة وعميقة في مجاالت 

العلوم الدينية والعلوم العقلية؟. 

 كل تاأريخ هو اإدراك بالرجوع اإلى الوراء، 

أي������اً كان الت�سور حول  ن�سانية، ا لل�سيرورة االإ

طبيع������ة هذه ال�سي������رورة اأو معناها، فاللجوء 

اإلى الذاكرة ال�سخ�سية �سروري اأحياناً. لكن 

الموؤرخ الي�ستطيع في اأي حال االكتفاء بها اإذ 

خبار المروية  يجب عليه من������ذ البدء جمع االأ

المتناقلَ������ة، وتمحي�س اأحوال ناقليها الخلقية 

والنف�سية. هذا الواجب، كان ابن خلدون يعرفه 

تماماً بف�سل عمل الموؤرخين ال�سابقين الذين 

�سطورة،  اأخرجوا كتابة التاري������خ من دائرة االأ

وجعلوا منها �سناع������ة متميزة. لكن الواقعية 

ال�سيا�سي������ة علّم������ت ابن خلدون ع������ن حقائق 

التاريخ، مالي�س في كت������ب الموؤرخين واأخبار 

أبع������د من مجرد  ال������رواة، فجعلته في موقع ا

المطالبة ب�سرورة نقد الرواة، فمن ال�سروط 



ابن خلدون في قلعة »ابن �سالمة«

�0� آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623

أو ال�سفات المتوجب������ة على الموؤرخ الهادف  ا

اإلى اإدراك الواقعات التاريخية في حقيقتها 

العينية، ف�س������اًل عن الروح النقدية، ال�سبط 

والدق������ة واال�ستعداد لتفّح�������س كل خبر في 

ذات������ه من حيث ال�سكل ومن حيث الم�سمون، 

والموؤرخ������ون ال�سابق������ون تباين������وا كثيراً في 

نوعية م�سلكهم التاريخ������ي. ولذلك كان اأول 

ماتعّين على اب������ن خلدون القيام به، هو نقد 

م�سلك الموؤرخين ال�سابقين، من وجهة الروح 

أ�سا�س كل  الواقعي������ة التي ت�سعى اأن تكون في ا

علم. وق������د اأدى به هذا النق������د اإلى �سياغة 

خبار التاريخية،  منهج معين في فح�������س االأ

ولكن ه������دف ابن خل������دون يتخط������ى م�ساألة 

المنه������ج ال�سكلي، على اأهميته الكبرى، اإذ اإن 

مايريده من خ������الل الموؤرخين ال�سابقين هو 

الو�سول اإلى تكوين معرفة تامة، اأي موؤ�س�سة 

في الواق������ع، وفي الفكر. ال������كالم التاريخي 

الواقعي ه������و كالم عقلي معق������ول، اأي كالم 

ي�ستوعب الت�سابكات المعقدة بين الحوادث، 

ويجم������ع تفا�سيله������ا ف������ي قال������ب متما�سك. 

أيه لح�سول ذلك اإنما  والو�سيلة الوحيدة في را

هي ال�سببية. فعقل الحوادث يكون باكت�ساف 

أ�سبابه������ا وعللها، ولكن طموحه يتخطى هذه  ا

أي�ساً. لقد حاول الم�سعودي االنتقال  النقطة ا

خبار الخا�سة بع�سر اأو جيل  من م�ست������وى االأ

جيال  فاق واالأ حوال العامة لالآ اإلى م�ستوى »االأ

 )4(
والع�سور«.

أ�سهم بذلك في تعميق تف�سير الحوادث  وا

التاريخي������ة، فل������م يك������ن اأمام اب������ن خلدون، 

وه������و الباح������ث ع������ن تف�سير ع������ام ل�سروط 

التاري������خ االجتماعي ال�سيا�س������ي اإال اأن ي�سير 

عل������ى الطريق الذي �سار علي������ه الم�سعودي، 

وي�سبح، اإذا نجح، »اإماماً للموؤرخين يرجعون 

اإليه، واأ�ساًل يعّول������ون في تحقيق الكثير من 

)5(
اأخبارهم عليه«.

وه������ذا يعني اأن المعقولي������ة التاأريخية 

الت�ستقيم فقط بال�سببية الت�سل�سلية، واإنما 

المعقولية التاريخية التي يتطلع اإليها ابن 

خلدون، الت�سبح معقولية تامة اإال اإذا كان 

قوامها بنية اجتماعي������ة �سيا�سية متحققة 

ومعقولة في وق������ت واحد. بنية اجتماعية 

�سيا�سي������ة متحقق������ة ومعقول������ة، تلك هي 

العنا�سر الجوهري������ة لم�سكلة ابن خلدون، 

وفي اإطار ه������ذه الم�سكل������ة تتحدد معالم 

الحد�س المركزي الذي هو الوعي بالتبّدل 

التاريخي، وب�س������رورة تدوين هذا التبدل. 

فمن جهة اأولى، تدفع الحاجة اإلى تف�سير 

واقعي لتفكير اب������ن خلدون نحو الو�سعية 

االجتماعية العامة التي تكتنف الحوادث 

الفردية، ومن جه������ة ثانية تدفعه الحاجة 

أ�سا�س  اإلى تف�سير عقلي اإل������ى البحث عن ا

المعرفة المطابق������ة، وقد حاول ال�سيطرة 

على تجاوزات هاتين الحاجتين. فالحركة 

العام������ة الت������ي ت�سم������ل »المقدم������ة« يمكن 
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ر�سمها ف������ي �سكل خط مقّو�س، قمته تمّثل 

م�سكلة المعرفة التاريخية، وجانباه يمثالن 

أ�سا�سها ال�سو�سيولوجي.  أ�سا�سها النظري، وا ا

وهذه الحركة العام������ة الب�سيطة والمعقدة 

أم������ام االنتباه  في وق������ت واحد، التنك�سف ا

نَّ 
أ�سا�������س الوع������ي باأ التحليل������ي اإال عل������ى ا

»المقدمة« تُ�سكل خطوة كبرى في الظهور 

التدريجي للعق������ل التاريخي. هكذا، على 

مايب������دو لنا، تو�سل ابن خلدون اإلى ت�سور 

تاأليفه، فاإذا نظرن������ا اإلى هذا التاأليف من 

وجهة التط������ور الذي ه������و ح�سيلته، فاإنه 

اليع�س������ر علينا فهم حلقات������ه وتف�سيالته، 

وفي الواقع اليمكن فهم الوحدة التي تلّف 

موقف ابن خل������دون الفل�سف������ي، ونظريته 

الديني������ة، وفكره التاريخ������ي اإال في �سياق 

تطوره النف�سي الذهني االجتماعي، الذي 

�سمل تاأثيره جميع نواحي تاأليفه. 

 ه������ذا كله ي�س������كل التف�سي������ر التحليلي 

لواقعي������ة اب������ن خل������دون، وه������ذا التف�سير 

�س������روري ف������ي الحقيق������ة بالن�سب������ة اإل������ى 

التاأريخ المتين للفك������ر. واإذا مانظرنا اإلى 

ال�سخ�سي������ات الفكرية الكب������رى في تاريخ 

�سالمية نظرة مقارنة،  الثقافة العربي������ة االإ

وجدنا اأن �سخ�سي������ة ابن خلدون �سخ�سية 

أنه������ا تثير في النف�س  ا�ستثنائي������ة، اإلى حد ا

الحما�سة والحذر في اآن معاً، وفي الواقع 

أو اأي اتجاه  ي�ستحيل رّدها اإلى اأي مدر�سة ا

محدد من المدار�س واالتجاهات الفل�سفية 

�سولية. ومن  والتاريخي������ة وال�سيا�سي������ة واالأ

جهة اأخ������رى فهي التحتل موقع������اً مركزياً 

�سبيه������اً بالموقع ال������ذي تحتل������ه �سخ�سية 

أو �سخ�سي������ة الطب������ري، وهذا  الغزال������ي، ا

ي�سبب اإزعاجاً قوياً لموؤرخي الفكر العربي 

�سالم������ي. فكيف يمكن تعيين موقع هذه  االإ

ال�سخ�سية الغريبة واأهميتها؟. 

 يب������دي بع�سهم اندها�س������اً ينطوي على 

آخ������رون اإلى موقف  ت�س������اوؤل، فيما يمي������ل ا

يحاء اأن قيم������ة ابن خلدون  الت�سكي������ك واالإ

راء ال�سائعة  هي دوماً دون ماذهبت اإليه االآ

والمبالغات المختلف������ة، وفي الحقيقة لكل 

موقف تبريراته، خ�سو�ساً اإذا اعتبرناه في 

�سياق حركة التقّدم في فهم هذا »العبقري 

الممت������از« على حد قول هارولد جب. هذا 

العبق������ري الفري������د من نوع������ه بح�سب راأي 

روبي������ر بيرون�سفيك، ومهما يك������ن من اأمر 

التباين ف������ي وجهات النظر، فاإنه لمن �سوء 

الني������ة عدم االعت������راف ب������اأن »مقدمة ابن 

خلدون« ت�سكل لحظة من اللحظات المهمة 

في تاريخ الفك������ر الب�سري، على حد تعبير 

غا�ست������ون بوت������ول. ولهذا كله الب������د لنا من 

مزيد من التق�سي حتى ننفذ اإلى �سّر هذا 

قل حتى نلقي �سوءاً عليه  ثر، اأو على االأ االأ

في الم�ستقبل. 
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باحث �سوري. ❁
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نزار م�صطفى كحلة

❁

كان من الطبيعي لمنطقة حباها 

اهلل م������ن الخي������ر الوفي������ر، والموقع 

�ستراتيجي اله������ام، ما جذب اإليها  الإ

وب، فكان سوب، فكان سوب، فكان  سالغزاة من كل ح������دب و�سالغزاة من كل ح������دب و�

اأن �سقطت تحت الحتالل الفار�سي، 

ومن ثم اليونان������ي، وبعده الروماني، 

آثار اأي  أً عند درا�سة ا أً اوقد تعودنا خطاوقد تعودنا خطاً

ثار  منطقة كان������ت، اأن نن�سب هذه الآ

اإلى ال�سلط������ة الحاكمة )الغزاة( على 

ر�ض الجدد، وبالتالي  حاب السحاب السحاب الأ س�س� اعتبارهم اأ

حاب - حتى - منجزاتها التي حدثت سحاب - حتى - منجزاتها التي حدثت سحاب - حتى - منجزاتها التي حدثت  س�س� هم اأ

اهدناه في بالد ساهدناه في بالد ساهدناه في بالد  سرهم، وهذا م������ا �سرهم، وهذا م������ا � رهم، وهذا م������ا �سرهم، وهذا م������ا �س سف������ي ع�سف������ي ع�

العرب كاف������ة التي وقعت تح������ت اال�ستعمار 

نها  االغربي، كاالغربي، كاأن نقول مثاًل: قناة رومانية، الأ

ر الروم������ان و�سيطرتهم على سر الروم������ان و�سيطرتهم على سر الروم������ان و�سيطرتهم على  ست في ع�ست في ع� ت في ع�قت في ع�قَّ قسقُس س�س�

������ر يوناني س������ر يوناني س������ر يوناني اأو معبد  سن نقول: ق�سن نقول: ق� أ أو ا بالدنا، ا
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أو معب������د فار�سي ...اإل������خ. وهذا رومان������ي ا

قنية »الرومانية«  ل عند ت�سمي������ة السل عند ت�سمي������ة السل عند ت�سمي������ة الأ سما ح�سما ح�

الكثيرة الموجودة ف������ي مدينة �سلمية – اإلى 

33رق من مدينة حماة حوالى 33رق من مدينة حماة حوالى 33 كم - وعلى  رق من مدينة حماة حوالى سرق من مدينة حماة حوالى س سال�سال�

قنية الرومانية«  �ق ب�������ق ب������� »الأ ق ب������سق ب������س س�سه������ا قناة العا�س�سه������ا قناة العا� أ را

اوهي ت�سمية خاطئة بكل تاوهي ت�سمية خاطئة بكل تاأكيد.

������ا نعت������رف بموافق������ة ال�سلطات ذا كن������ا نعت������رف بموافق������ة ال�سلطات ذا كّن������ا نعت������رف بموافق������ة ال�سلطات  إواإ إو

قنية( على  الحاكمة )الرومان في حال������ة الأ

ا نعترف ذا كنا نعترف ذا كّنا نعترف  إو غيره، واإ إو غيره، و أ اء هذا المنجز ساء هذا المنجز ساء هذا المنجز ا سن�سن� اإ

ثرات ثقافية لهذه ال�سلطات وثرات ثقافية لهذه ال�سلطات وؤثرات ثقافية لهذه ال�سلطات  و بوجود مو بوجود م اساساً سي�سي� أ ا

لعل������ى هذا المنج������ز، فهذا لعل������ى هذا المنج������ز، فهذا ل يعن������ي اأن من 

أو ذاك ه������و ذلك الغازي  رح سرح سرح ا سبنى ه������ذا ال�سبنى ه������ذا ال�

)الروم������ان(!!! واأن عبقري������ة بنائه وهند�سته 

به ما سبه ما سبه ما  س�س� أ أبن������اء المنطقة ا اج������اءت معهم، وكاج������اءت معهم، وكاأن ا

، ينتظرون من 
)1(

ن�س������ان الولي������د إيكون������ون بالإيكون������ون بالإ

������ارة ومفرداتها من س������ارة ومفرداتها من س������ارة ومفرداتها من  سو يلقنهم الح�سو يلقنهم الح� أ يعلمهم ا

أدلة  جدي������د!!!. ونحن ل�سنا هنا بوارد تقديم ا

أ كت������ب التاريخ  اعل������ى عك�س ذلك، فم������ن قراعل������ى عك�س ذلك، فم������ن قرا

������ام والرافدين، قراءة س������ام والرافدين، قراءة س������ام والرافدين، قراءة  س������اري لبالد ال�س������اري لبالد ال� ������اري لبالد ال�س������اري لبالد ال�س سالح�سالح�

ارة العربية سارة العربية سارة العربية  س عمق الح�س عمق الح� درك جي������داجيدة، يدرك جي������داجيدة، يُدرك جي������داً

إق.م - اإلى  إق.م -  قبي������ل دخول الرومان – ع������ام 64

المنطقة، مع العل������م اأن الكتب التي تحدثت 

لعن ذلك لي�س������ت بالقليلة، فنحن هنا لعن ذلك لي�س������ت بالقليلة، فنحن هنا ل نجد 

إنف�سنا بحاجة اإلى تقديم المزيد من الدلئل  إنف�سنا بحاجة  أ ا

ارية، سارية، سارية،  سعلى عبقرية �س������كان هذه البالد الح�سعلى عبقرية �س������كان هذه البالد الح�

ويكفين������ا هنا - ف������ي مجال العم������ارة - ذكر 

المنج������زات الرائع������ة للمهند�������س المعماري 

أبول������ودور الدم�سقي ف������ي العمارة  ال�س������وري ا

والبناء )فهو �سانع روما الحديثة( وخير دليل 

عل������ى ذلك عمود تراج������ان 97 - 117م هذا 

المنجز المعماري الرائع، وكذلك المهند�س 

اإي������زودور ف������ي بنائه لق�سر اب������ن وردان اإلى 

 من مدينة �سلمية.
)2(

ال�سمال ال�سرقي

قني������ة المائية  ا في مج������ال الري واالأ مَّ
أ ا

مو�س������وع بحثنا، فيكفي هن������ا ذكر ما قدمه 

ال�سومريون والماريون )من ماري( والبابليون 

�سوريون والكنعانيون من منجزات رائعة  واالآ

في بناء اأقنية الري.

فنحن بناة ح�س������ارة منذ اأقدم الع�سور، 

واإذا كانت الظروف ال�سيا�سية قد جعلت هذه 

جنبية ال�سيا�سية  البالد تر�سخ لل�سيط������رة االأ

الع�سكرية )فار�سي������ة – يونانية - رومانية(، 

فه������ذا ال يعن������ي تراجع العرب ع������ن دورهم 

الح�ساري، وابتعادهم عن القيام بالمنجزات 

مه الع������رب التدمريون  الح�ساري������ة، فما قدَّ

نباط ف������ي البتراء وجوارها،  في تدمر، واالأ

باجرة في الرها، ومملكة �سم�سيغرام في  واالأ

يتوريون في بعلبك ولبنان عامة،  حم�س، واالإ

وكذل������ك منجزات �سكان عرباي������ا )الح�سر( 

لخير دلي������ل على ذلك. فكل هذه المنجزات 

جنبية  قامت تح������ت ال�سيط������رة ال�سيا�سية االأ

عموماً.  

وبالعودة اإل������ى قناة العا�س������ق - مو�سوع 

بحثنا - تلك القن������اة المائية العظيمة، التي 
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خرجت م������ن مدين������ة �سلمية، متجه������ًة نحو 

أوائل القرن  �سقيقتها مدين������ة اأفاميا، ف������ي ا

الثان������ي للمي������الد، مجت������ازة كل �سعوب������ات 

ت�ساري�س المنطقة الفا�سلة بين المدينتين، 

وعل������ى م�سافة تجاوزت 150 كم، في ظاهرة 

اإن�سانية، ع������زَّ نظيرها  اإروائي������ة  عمراني������ة 

اإبان ع�سر بنائه������ا، وحتى بعده، هذه القناة 

دن������ا على ن�سبه������ا اإلى  العظيم������ة، الت������ي تعوَّ

الروم������ان، وللت�سوي������ب اأقول: اإن������ه في ظلِّ 

غي������اب درا�سات فنية مخت�س������ة بالقناة، فال 

ق������رب اإلى ال�سواب  دليل على ذلك، واإن االأ

هو ن�سبه������ا اإلى �سكان ه������ذه المنطقة، فال 

غراب������ة عليهم القيام به������ذا المنجز الرائع، 

وهم من كانوا ال�سّباقي������ن في التاريخ، ببناء 

قنوات الري المتط������ورة، التي �سبقت ظهور 

الرومان على م�سرح التاريخ باآالف ال�سنين، 

لك������ن، وقبل معرفة تفا�سيل ق�سة وبناء هذه 

القناة، ال بد من االطالع على مجموعة من 

قنية المائية التي ُعرفت – ح�سب الدارج  االأ

قنية الرومانية«. - في مدينة �سلمية ب� »االأ

قنية المائية في �سلمية الأ

الغال������ب عل������ى راأي كل م������ن در�س هذه 

أنها تعود اإلى ع�سر الرومان 64ق.م  قنية ا
االأ

- 636م، فق������د اأولى الرومان حو�سة �سلمية 

اهتمام������اً في تطوير الزراع������ة، �ساأن معظم 

المناط������ق التي احتلوها ف������ي ال�سرق، حيث 

ا�ستخدموا في حو�س نهر العا�سي النواعير 

كاأ�سل������وب لتطوير الزراع������ة وتو�سيع رقعتها، 

غلب  أبناء المنطقة على االأ ومن المعروف اأن ا

ة  ر ه������ذا المنجز)النواعير(، فثمَّ هم من طوَّ

ما يوؤك������د معرفة العرب به������ذا المنجز، في 

لف  أوائل االأ الع�سر البابلي الحديث، وحتى ا

نبار. الثاني قبل الميالد، في منطقة االأ

ا ف������ي �سلمية، فقد انح�سر اهتمامهم  مَّ
أ ا

ر�س، عندما  في ا�ستخراج الماء من جوف االأ

تبين������وا اأن المياه ال�سطحية متوافرة بغزارة، 

قنية التي  فكان اأن حف������روا العديد م������ن االأ

ر�س المزروعة.  و�ّسعت بدورها م�ساح������ة االأ

قنية؟؟؟. فِممَّ تتاألف هذه االأ

ر�س، ولهذا  لكل قن������اة مجرى تح������ت االأ

المجرى نوافذ اإل������ى ال�سطح، ثم لها مخرج 

للم������اء على ال�سط������ح، ت�سيل المي������اه بعدها 

جزاء  لت������روي م�ساح������ة زراعي������ة، وه������ذه االأ

متكاملة �ساهم������ت في خلق الحياة الزراعية 

قنية، وهنا يتبادر  المروية بو�ساطة ه������ذه االأ

لن������ا ال�سوؤال التالي: كي������ف كانت تُحفر هذه 

قنية؟؟؟. االأ

جابة عن ه������ذا الت�س������اوؤل نقول: اإنه  لالإ

أّي������ة قناة، ال بد من درا�سة عامة  وقبل حفر ا

تتن������اول الم�ساح������ة الُمراد زراعته������ا بالمياه 

أ الحفر بدءاً من  الم�ستخرج������ة، وبعدها يبدا

مخ������رج القناة )اأي م������ن منفذها على �سطح 

أ  ر�س( وذلك ب�سكل �سقة مفتوحة، ثم نبدا االأ
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بحف������ر نفق )�سرداب(، وم������ن خالل الحفر، 

تُفت������ح على هذا ال�سرداب فوهات نافذة اإلى 

اأعل������ى ال�سط������ح، ب�سكل بئر له ع������دة فوائد، 

منها: اال�ست�ساءة والتهوية، ثم اإخراج التراب 

بار على  المحفور، وقد تتعدد مث������ل هذه االآ

امتداد القناة، حتى تغدو المياه ال�سائلة من 

رواء  خالل النف������ق كافية من حيث الغزارة الإ

الم�ساحة المدرو�س������ة �سابقاً، عندئذ تتوقف 

�سل������وب في مجرى  اأعم������ال الحف������ر بهذا االأ

النف������ق، لتخرج المياه اإل������ى ال�سطح، وتوّجه 

رواء الم�ساحة الزراعية المطلوبة. الإ

وقد تعددت القنوات في حو�سة �سلمية، 

فقد ذكر كتَّاب الحولي������ات التاريخية، باأنها 

بلغت في تعدادها حوالى 360 قناة، وعندما 

قنية والمياه  نت�سور مثل هذا الع������دد من االأ

الم�ستخرج������ة، اإذ يمكن اأن تروي هذه المياه 

�سد�س م�ساحة الحو�س������ة لتحولها من اأر�س 

بعلي������ة اإلى اأر�س مروية مثمرة ب�سكل زراعي 

دائ������م، مما حّول حو�سة �سلمية اإلى ما ي�سبه 

الغوطة الفيحاء العامرة بحياة زراعية راقية، 

جذبت اإليها النا�س لي�ستوطنوها كاملة.

أ�سم������اء بع�������س هذه  وهن������ا اأورد ذك������ر ا

قنية: االأ

1 – الغندوري������ة   2- عي������ن الق�سب   

3- ت������ل العرك  4 – ب������ركان  5 – ال�سادوف  

أبو رباح   6 – ال�سبيل  7 - ال�سيخ علي  8 - ا

9 – غزيل������ة  10 - عين خزام 11- ال�سبخة  

12 - الف������وار 13 - القنطرة 14 - المكتب 

.
)3(

15 -  حانا ...اإلخ

قنية المتناثرة هنا  وغيرها كثير م������ن االأ

وهناك، في محيط مدينة �سلمية وفي ريفها 

أنه عندما  القري������ب والبعيد، مع مالحظ������ة ا

أكان الفرع  أكث������ر من فرع �سواء ا يكون للقناة ا

ظاهراً اأم غير ظاهر، فاإنه في ح�ساب عدد 

قنية، يُعامل معاملة القناة الواحدة، وهذا  االأ

قنية  ما ق������د يُف�سر ه������ذا العدد الكبي������ر لالأ

المائية في منطقية �سلمية، والتي تبقى قناة 

أ�سهرها واأطوله������ا واأكثرها اكتماالً  العا�س������ق ا

وعبقرية واإنجازاً. 

قناة العا�سق

وه������ي عبارة عن قن������اة اأنجزت في فترة 

تاريخي������ة مح������ددة من������ذ بداي������ات التاأريخ 

الميالدي، وقد نقلت المياه الحلوة )ال�سالحة 

لل�سرب غالب������اً( من مدينة �سلمية اإلى مدينة 

اأفاميا عب������ر م�سافة تتج������اوز 150كم، وقد 

روت عب������ر م�سيره������ا الطوي������ل الكثي������ر من 

أقي������م عليها الكثير  الم�ساح������ات الزراعية، وا

من الج�سور والطواحي������ن، ناقلة المياه اإلى 

روائها في ظاهرة اإن�سانية،  مدينة اأفامي������ا الإ

هند�سية، معمارية، ح�سارية فذة، قلَّ مثيلها 

ثرية  بدة االأ في التاريخ، فما ق�سة ه������ذه االآ

ن�سان  أه������م منج������زات االإ العمالق������ة كاأحد ا

ن�سان ومحبته  القديم، ف������ي اإرواء اأخي������ه االإ
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ل������ه، في ظاهرة فريدة م������ن نوعها من حيث 

عبقرية العمل، و�سعوبته، ومغزاه؟. 

اأفاميا تاريخيًا

أبامي������ة )اأفاميا( عل������ى بعد حوالى  تقع ا

51ك������م �سم������ال غربي حماة، ويم������ر بالقرب 

منه������ا واإل������ى الغرب نهر العا�س������ي على بعد 

حوالى 3ك������م، وتُعرف خرائ������ب قلعتها التي 

ُدمرت بفعل ال������زالزل والغزوات با�سم )قلعة 

الم�سيق(. ويذكر بع�س الموؤرخين اأن موقع 

المدينة كانت ت�سغله م������ن قبل بلدة اأو قرية 

 Pharnak محلي������ة قديمة تدعى فارن������اك

أنتيجونو�������س  أو ا �سكن������در المقدون������ي ا واأن االإ

اأقام على موق������ع البلدة العتيق������ة ُم�ستعمرة 

ع�سكري������ة لقدماء المحاربي������ن المقدونيين 

ُدعي������ت )بال Pella( تيمن������اً با�سم العا�سمة 

أن�ساأ  المقدوني������ة، وفي وقت غير مع������روف ا

أبامية تخليداً  �سلوق�������س مدينة هناك دعاها ا

أباما، �سنة 322ق. �س������ل ا لزوجته فار�سية االأ

م، وه������ذه المدين������ة هي اإح������دى ثالث مدن 

تحمل هذا اال�سم، وق������د ُعرفت في الع�سر 

الهلّين�ستي 322 – 64ق.م باأنها كانت ح�سناً 

منيعاً وتر�سانة للجي�س ال�سلوقي. ولعله مما 

يوؤ�سف ل������ه حقاً اأن معظم اأعم������ال التنقيب 

ثري������ة في موقع  الت������ي اأجرتها البعث������ات االأ

المدينة لم تُ�سف������ر اإال عن القليل جداً، مما 

يمكن ن�سبته اإلى الع�سر الهلّين�ستي، ذلك اأن 

ثرية التي ك�سفت عنها  غالبية المخلفات االأ

ه������ذه التنقيبات ترجع اإلى الع�سر الروماني 

64ق.م – 395م، وقد كان الرومان قد دخلوا 

أه������م هذه المخلفات  اأفامي������ا عام 64ق.م، وا

هي الم�س������رح الحجري الرومان������ي، ويُعتقد 

أنقا�������س م�سرح اإغريقي   على ا
َ
باأنه ق������د بُني

اأ�سغ������ر منه، ويُعتبر الم�س������رح الروماني في 

اأفاميا حالياً اأكبر م�سرح روماني في الع�سر 

طالق، حيث بلغ طول خ�سبته  القديم على االإ

149م، وهن������اك بع�������س ال�ساح������ات العامة 

روق������ة الرومانية الطراز،  وال�س������وارع ذات االأ

أثارت ده�سة البعثة  ولعل اأهم الك�سوف التي ا

�ستاذ مايان�س  ولى التي قادها االأ البلجيكية االأ

1930 - 1935م كانت تلك الدقة المتناهية 

الت������ي ات�سمت به������ا �سبكة توزي������ع المياه في 

، ذات ال�سكل الفني الرائع، وهي 
)4(

المدين������ة

مت�سلة بقناة العا�س������ق )القادمة من �سلمية( 

والخزان������ات العظيمة الُمقامة من اأجلها في 

 على 
َ
الغرب، ومنها الخزان الكبير الذي بُني

طراز بن������اء القناطر، وتدل هذه المكت�سفات 

عل������ى مقدرة اأهل اأفاميا في مجال الهند�سة 

.
)5(

والعلوم عامة

�سلمية تاريخيًا

�سلمي������ة مدينة عريقة ف������ي القدم، فقد 

�سهدت - وب�سبب موقعها الهام - ح�سارات 

وثقافات بالد ال�سام كافة عبر اآالف ال�سنين، 
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ففيه������ا من العاديَّات ما يوؤك������د ِقدمها الذي 

يع������ود حت������ى الع�س������ور الحجري������ة الحديثة 

ثرية  المتاأخ������رة، وكذلك فيها م������ن اللقى االأ

والت������الل الهامة ما يوؤك������د تواجدها وب�سكل 

ول قبل  ل������ف الثالث والثاني واالأ فّعال في االأ

الميالد، كما كان لها وجود هام في الع�سور 

�سالمي. ولى، وفي الع�سر االإ الميالدية االأ

تقع �سلمية في و�سط �سورية، اإذ يمر خط 

العر�س 35 درجة جنوبها، وخط الطول 37 

درجة اإل������ى الغرب منها بقلي������ل، وتبعد عن 

البحر المتو�س������ط م�سافة 100ك������م تقريباً، 

وتبع������د عن مدينة حم�س 45كم اإلى ال�سمال 

ال�سرقي منها، وعن حماة 33كم اإلى ال�سرق، 

فهي �سمن ال�سهول وال�سهوب الداخلية التي 

تمتد ب�سكل �سريط ي�سيق ويت�سع اعتباراً من 

�سرق حلب وحتى �سرق������ي حم�س، وهي اأي 

�سلمية عبارة عن ه�سب������ة وا�سعة على �سكل 

حو�سة متو�سطة ارتفاعها 450 م عن �سطح 

البحر، وتميل من الجنوب والجنوب ال�سرقي 

نحو ال�سم������ال الغربي، وهي جزء من حو�س 

العا�سي.

آخ������ر الدرا�سات الت������ي قام بها  وت�سي������ر ا

أمي������ن قداحة، اأن اأ�س������ل الت�سمية  �ست������اذ ا االأ

يع������ود اإلى كلم������ة اإيرين������و بول�������س اليونانية 

والت������ي تعني مدينة ال�س������الم، وهذا ما يتفق 

مع وج������ود الكثير من الكنائ�������س فيها - من 

الع�س������ر البيزنطي - اإحداه������ا كانت تمتلك 

حق منح اللجوء وال�س������الم لمن يلتجئ اإليها 

ف������اراً من اأي جهة كانت، اإ�سافة لكونها مقر 

�سك عملة ُكِت������َب عليها العبارة �سالفة الذكر 

)اإيرين������و بول�س( اأي مدين������ة ال�سالم. وتُ�سير 

أ�سها بع�س  ثرية، وعلى را الكثير من المعالم االأ

التالل الهام������ة، على وجود هام للمدينة في 

أنها كانت  لف الثالث قبل المي������الد، كما ا االأ

من �سمن ال�سواح������ي التابعة لمملكة قطنة 

مورية )تل الم�سرفة �سمال �سرقي حم�س(  االآ

لف الثاني قبل الميالد،  أوائل االأ وذلك ف������ي ا

وقد اأظهرت تنقيبات ت������ل الحم�سي الواقع 

غرب������ي �سلمية على بعد حوال������ى 5 كم، عن 

آرامي اإداري، مما يُثبت تبعية المدينة  موقع ا

ولى من  رامية في القرون االأ لمملكة حماة االآ

ول قبل الميالد. كما دخلت �سلمية  لف االأ االأ

تحت ال�سيطرة الفار�سية عام 539 ق.م، ومن 

ثم اليونانية )المقدونية( عام 332ق.م، وفي 

أ�سوة بباقي بالد ال�سام، دخلت  عام 64ق.م وا

تحت ال�سيطرة الرومانية، وي�سهد على ذلك 

ثرية التي تعود  العديد من التيجان واللقى االأ

اإلى الع�س������ر الروماني وخا�س������ة في فترته 

الثانية )البيزنطية الم�سيحية( 395- 637م، 

بر�سية كبرى تتبعها  حيث كانت مركزاً هاماً الأ

الع�سرات م������ن الكنائ�س المتناثرة حولها في 

الريف القريب والبعيد.

ُخِربت �سلمية عام 611م على يد ك�سرى 

أبروي������ز الفار�س������ي، وم������ن ث������م دخلت تحت  ا



ق - قناة ال�سوري لل�سوريسق - قناة ال�سوري لل�سوريسق - قناة ال�سوري لل�سوري سقناة العا�سقناة العا�

آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623 ���

�سالمية عام 15ه������� - 637م،  ال�سيط������رة االإ

موي، اإلى اأن  لتزده������ر مجدداً في الع�سر االأ

بلغ������ت ذروة ازدهارها ف������ي الع�سر العبا�سي 

ول، حيث جدد بناءها عبد اهلل بن �سالح  االأ

العبا�سي الها�سمي، ولكن ذروة مجد المدينة 

جاء من اعتبارها الم������كان الذي هاجر منه 

ول عبداهلل )المهدي(  الخليفة الفاطمي االأ

قامة الدول������ة الفاطمية، في  في طريق������ه الإ

المغ������رب العرب������ي، ومن ثم ف������ي م�سر عام 

358ه������� - 969م، حيث كان������ت �سلمية مقراً 

�سماعيلية ُقبيل  أئمة ف������ي الدع������وة االإ لعدة ا

مغادرته لها، وب�سبب بناء الفاطميين لمدينة 

أم القاهرة - على  القاه������رة، اعتبرت �سلمية ا

حد زعم بع�سهم -  كم������ا ذاع �سيت �سلمية 

يوبي كبي�سة قبان اأحياناً في  ف������ي الع�سر االأ

يوبي، وكذلك في الع�سر  يوبي االأ ال�سراع االأ

المملوكي، في ال�سراع المملوكي المغولي.

دمره������ا تيمورلنك عام 803ه� - 1401م 

لتُهجر ب�سكل �سبه كامل، اإلى اأن اأعاد �سكانها 

آتين من جبال  القدم������اء بناءها من جدي������د، ا

الالذقي������ة دار هجرتهم ع������ام 1848م لت�سل 

ن من ازدهار وتقدم. اإلى ما هي عليه االآ

وابد التاريخية  وفي �سلمية العديد من االأ

أ�سها: قلعة �سميمي�س  ثارية، ياأتي عل������ى را االآ

مام اإ�سماعيل  ثري ومقام االإ وحّمام �سلمية االأ

)الم�سج������د ذو ال�سبع������ة محاري������ب( اإ�سافة 

ثرية الهامة جداً  اإلى العديد من الت������الل االأ

أ�سها  والعائدة لع�سور مختلفة، وياأتي على را

ت������ل ال�سيخ علي الهام ج������داً، اإ�سافة اإلى تل 

الغزالة الموجود �سمن المدينة، والمالحظة 

أنه يوج������د بجوار كل ت������ل من هذه  الهام������ة ا

التالل الكثيرة قناة ماء هامة؟.

قني������ة بمثابة  ه������ذا وتعتبر كل ه������ذه االأ

اأح������رف بدائية في بناء ق�سيدة قناة العا�سق 

ة بنائها الهند�سي الهام،  قنية، وُدرَّ
اأم هذه االأ

)6(
طالق. أ�سهرها على االإ وا

اأ�سطورة قناة العا�سق 

لقد خلّ������د التاري������خ قن������اة العا�سق عبر 

أل�سن النا�س،  أ�سطورة كثيراً ما ترددت على ا ا

مم������ن عرفوا ه������ذه القناة، وق������د حفظوها 

�سط������ورة: »اإنه كان  ع������ن ظهر قلب. تقول االأ

لملك اأفاميا ابنة رائعة الجمال، تزاحم على 

 ،
)7(

خطبتها اأمير �سلمية في الع�سر الروماني

، وكان هواها - اأي 
)8(

وكذلك اأمير جلميدون

أمي������ر جلميدون، وال ت�ستطيع  ميرة - مع ا االأ

ول، وح�سماً لذلك ا�سترطت: اأن من  رف�س االأ

خر،  ياأتيها بالماء من بلدته لعا�سمتها قبل االآ

يك������ون �ساحب الحظ بال������زواج منها، فقبال 

ه������ذا ال�سرط، وبا�سر كل منهما العمل فعاًل، 

ي�سال الماء قبل مناف�سه،  ب������اذالً كل جهده الإ

عل������ى اأن الم�ساف������ة ال�سا�سع������ة بي������ن �سلمية 

واأفاميا لم تمنع اأمير �سلمية من التغلب على 

كل ال�سع������اب، فقد �سبق مزاحم������ه واأو�سك 
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، بينما القى اأمير جلميدون 
)9(

على النهاي������ة«

�سعوبات اأخرته على الرغم من قرب الم�سافة 

ميرة بتق�سيره  بين بلدته واأفاميا، و�سعرت االأ

فاأوفدت من يقول له: »عليك بالخام والقير 

- القار - يا قليل التدبير، وعبثاً باءت جميع 

محاوالت������ه بالف�سل« فقد نج������ح اأمير �سلمية 

باإي�س������ال الماء اإلى اأفاميا، وراح يُفاخر اأمام 

أنا اأو�سلت الماء بف�سل  مي������رة قائاًل: »ها ا االأ

ميرة قائلة:  معبودي وعظمته« فاأجابت������ه االأ

أ�سارت!«  »اإنك اأو�سلته������ا بف�سل هّن������ي... وا

ميرة  مير: »ال...« لكن ُم�سخت االأ ف�س������رخ االأ

، فيم������ا تذهب م�سادر 
)10(

واأ�سبح������ت حجراً

اأخرى للقول: »يبدو اأن اأمير �سلمية كان على 

ميرة وبين اأمير  اطالع بالعالقة ما بي������ن االأ

�سل  أراها ن�سخاً طبق االأ جلمي������دون، بعد اأن ا

عن ر�سائلها، فقد كان المرا�سلون بينهما من 

مي������رة بهذا، فندمت  جوا�سي�س������ه، �ُسعقت االأ

وجث������ت عل������ى ركبتيها تطلب من������ه ال�سماح، 

أ قلبه������ا يخفق بحبه، فاأم�سكت بيده  فقد بدا

ذن  أبيها االإ واأدخلته اإلى مملكتها لتطلب من ا

باإقامة الزفاف، ف�ُسدم اأمير جلميدون بعدم 

تحقيق اإنجازه، فاآل عل������ى نف�سه اأن ي�سعها 

أمي������ر �سلمية، فقد كان اأحق منه  في خدمة ا

، وفي تف�سير �سبب نجاح 
)11(

مي������رة« بقلب االأ

أمي������ر �سلمية في اإي�سال المي������اه اإلى اأفاميا  ا

�سطورة تقول:  قبل اأمير جلميدون، ف������اإن االأ

»اإنَّ اأمير �سلمية وبعد ح�سابات و�سهر وتعب 

ر�س من  – وبع������د درا�س������ة درج������ة مي������ول االأ
�سلمية اإلى اأفامي������ا - اأخذ قراراً �سائباً باأن 

������م عدد جنوده على ط������ول القناة، فقد  يُق�سِّ

كان عمل كل جندي هو حفر حفرة طولها 2 

متر وعر�سها 1 متر وبعمق 2 متر، اأما اأمير 

أ بالحفر  جلميدون فقد كانت خطته اأن يبدا

اثنان اثنان، حت������ى اإذا تعبا من الحفر ابتداأ 

بالحف������ر اثن������ان اآخران، فقد وق������ف الجنود 

 وهذا ما يُف�سر 
)12(

كلهم في انتظ������ار دورهم«

�سبب و�سول اأمير �سلمية قبله، وب�سبب هذا 

ال�س������راع ما بي������ن العا�سقي������ن، �ُسميت هذه 

ر�س  القن������اة بقناة العا�سق، لتروي النا�س واالأ

فترة زمنية، وحقب������ة تاريخية هامة، وتبقى 

نا�س عا�سوا وتركوا  أث������راً ح�سارياً تاريخياً الأ ا

اأعماالً عظيمة تدل عليهم.

حقيقة قناة العا�سق

اإنَّ م������ا ورد م������ن ن�سب هذه القن������اة اإلى 

أ�سط������ورة تاريخية ال ينفي وجودها، فالكثير  ا

ن، والكثير من  من بقاياها موج������ود حتى االآ

قطع الق�ساطل الفخاري������ة التي كانت ت�سير 

أ�سفلها ومنها توزع ق�ساطل طويلة فرعية  في ا

اإلى القرى المجاورة لترويها، ما زال الكثير 

منها محفوظاً لدى العديد من �سكان المناطق 

المجاورة لها، وموؤلف هذا البحث قد �ساهد 

آث������ار هذه القناة لحظة  ب������اأم عينه ق�سماً من ا

خروجها من مدين������ة �سلمية، ومكان دخولها 
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اإل������ى اأفاميا، اإ�سافة اإل������ى روؤيته لبع�س هذه 

الق�ساطل الفخارية المجلوبة منها، عند بع�س 

�سكان مدينة �سلمية.

وق������د كان المهند�س اأحمد و�سفي زكريا 

ثرية  أثن������اء جولته االأ ق������د و�سف هذه القناة ا

ف������ي �سورية عام 1932م اإذ قال عنها: »وكان 

قنية – واأطولها، القناة التي  اأعظمها – اأي االأ

كانت تمتد من �سلمية اإلى حماة، ولم يبق من 

بار الج�سمية،  آثار هذه القناة، اإال قليل من االآ ا

تُرى في طريق حماة -�سلمية وقرية تل الدرة، 

أنها تخ�س القن������اة المذكورة، ويزعم  ويُظن ا

أنها تخ�س قن������اة العا�سق... وكانت  آخ������رون ا ا

أكب������ر دواعي عمران حماة،  هذه القناة من ا

 ،
)13(

يوبيين...« في عهد ملوكها التقويين واالأ

كما كان الباحث ال�سير كامل �سحادة )مراقب 

آثار حماة( ف������ي خم�سينيات القرن الما�سي  ا

)الق������رن الع�سرين( قد ا�ستق�سى هذه القناة 

آثارها من �سلمي������ة اإلى اأفاميا،  عب������ر متابعة ا

ق������دام ُمجت������ازاً المرتفعات  �سي������راً عل������ى االأ

والوديان والمزارع والحقول - لكونها تالزم  

الطرق - حتى و�سل اإلى اأفاميا، وقد و�سف 

نجاز باأنه اأ�سخم م�سروع اإروائي في  هذا االإ

�ستاذ الباحث  ، كما قام االأ
)14(

الع�سور الغابرة

آثارها �سيراً على   بمتابع������ة ا
)15(

محمود اأمين

قدام من مدينة �سلمية حتى مدينة اأفاميا،  االأ

أدّل على  في ثمانينيات القرن الما�سي. وال ا

وج������ود هذه القناة حقيقة �سوى ما ُذكر على 

قطع������ة فخارية وج������دت بالق������رب من قلعة 

آثار ق�سر ملك اأفاميا، مكتوب  الم�سيق بين ا

قداح،  أ�سرب من ماء �سلمية االأ ن ا عليها: »االآ

.
)16(

واأقرر الزواج من اأمير قلعة �سم�س«

تاريخ اإن�ساء القناة 

يق������ول الدكتور مفيد رائ������ف العابد في 

أنه ال يُعرف  ثار الكال�سيكية(: »بيد ا كتابه )االآ

على وجه اليقين م������ن هو العاهل الذي قام 

باإن�ساء قناة الماء الممت������دة من بلدة �سلمية 

أبامية )اأفاميا( واإن كان من الجائز اأن  حتى ا

ول هو  أو �سلوق�س االأ أنتيجونو�س ا أو ا �سكندر ا االإ

، اأي في الن�سف 
)17(

�ساحب الف�سل في ذلك«

الثاني من القرن الرابع قبل الميالد، ويبقى 

هذا كالماً غير موؤكد.

لكنن������ا يمكن اأن نح������دد تاريخ حفر قناة 

ول للمي������الد، وذلك  العا�س������ق في الق������رن االأ

ا�ستقراًء ع������ن طريق الدرا�س������ات الميدانية 

التي اأُخ�سعت لها القناة، فقد نُ�سرت حولها 

العديد من الن�سو�������س والوثائق المكت�سفة، 

مثل الن�س الذي اكت�س������ف في رواق ال�سارع 

الم�ستقيم داخ������ل اأفامي������ا، والموجود حتى 

أربعي������ن �سطراً منقو�ساً  ن، والموؤل������ف من ا االآ

 في تكريم )اأفاميا( 
َ
على حجر كل�سي نُِقر

لحبيبه������ا )لوقيو�س جوليو�س اأجريبا بن 

كايو�������س( ب�سبب اإهدائ������ه مدينة اأفاميا 

اأروقة وحمام������ات، ولتوزيعه  الخال������دة 
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القم������ح والزي������ت عل������ى اأهله������ا، وذلك 

مبراط������ور )نيرفا تراجان  في عه������د االإ

قي�س������ر اأوغ�س������ت( �سن������ة 116 - 117م، 

ه������ذا وقد تم اإ�س������الح القناة مرات عدة في 

مبراط������ور جو�ستينيانو�س 527 –  عه������د االإ

�ست������اذ اأمين قداحة في  ، ويذكر االأ
)18(

565م

كتاب������ه )�سلمية ر�سائل م������ن التاريخ( اأن هذه 

ول الميالدي، اأي  القناة تعود اإل������ى القرن االأ

ع�س������ر االحت������الل الرومان������ي ل�سورية، وهو 

يعتب������ر اأن هذه القناة ق������د بُنيت باأيٍد عربية 

�سورية محلية، وقد ا�ستند في تحديد تاريخ 

بنائه������ا اإلى بع�س النقو�������س التي وجدت في 

اأفامي������ا، وهي منقو�سة عل������ى حجر جيري، 

وه������و النق�������س ال�سابق نف�سه، لك������ن الباحث 

أكث������ر،  ������ل ا – قداح������ة - اأورده ب�س������كل ُمف�سَّ
مبراطور تراجان  جل �سحة االإ وترجمته: »الأ

قي�سر اأوغ�ست، غال������ب الجرمانيين، غالب 

الداكيين، فاإن لوقيو�س جوليو�س اأجريبا بن 

لقاب  كايو�س من ع�سيرة فابي������ا، �ساحب االأ

ال�سرفية الملكية، ومن اأجداد م�سجلين، في 

ل������واح البرونزية كحلفاء  الكابيتول عل������ى االأ

أي�ساً براءة طقو�س، وقام بكل  للرومان، وله ا

ج������ود بتمامه، وبالوقت نف�س������ه ا�سترى على 

أ�س�س الحمامات  نفقته الخا�سة الم������كان، وا

والبازيليك التي �سمنه، والرواق في مقدمة 

ه������ذه المباني م������ع كل زخرفتها، ومجموعة 

عم������ال البرونزية الموج������ودة فيها...  من االأ

اأهداها اإلى وطنه في عهد جوليو�س با�سو�س 

مبراطوري الحاك������م«، كما يورد  النائ������ب االإ

أنه تتمة  �ست������اذ قداحة ن�ساً اآخر، يب������دو ا االأ

مبراطوري  لل�ساب������ق، ويعدد فيه النائ������ب االإ

بع�������س اأعماله، يقول في������ه: »واأ�سرف خالل 

أ�سهر على توزي������ع القمح بدفع مبلغ...  �ستة ا

وق������ام بعمل القناة م�سافة عدة اأميال...« اأي 

اإن �ساحب النق�س اأهدى اأعماله لوطنه، وهو 

ألقابه ال�سرفية وي�سف نف�سه كحليف  يعدد ا

، اأي اإنه من �سورية.
)19(

للرومان ولي�س منهم

منبع قناة العا�سق

أمي������ن في كتابه  �ستاذ محمود ا يق������ول االأ

/لمي������ة في خم�سين قرن������اً/ اإن قناة العا�سق 

تب������داأ من عين الزرقاء غرب������ي �سلمية، وهي 

على �سكل �ساقيتين لقناة واحدة ممتدة نحو 

الغرب، حيث تلتق������ي ال�ساقيتان بعد حوالى 

5‚1 ك������م، فت�سكالن �ساقي������ة واحدة، وبعد 5 
آثار طاحونة مائية متهدمة، واإلى  ك������م توجد ا

جانبه������ا طاحونة اأخ������رى ت�سم������ى طاحونة 

، ثم تتجه القناة ب�سكل 
)20(

المعبد )الفرقانية(

�سق������ة مفتوحة ومك�سوفة حت������ى تل عقيرب 

آثار  ومزرع������ة )اأحمد �ساهين(، حي������ث تقوم ا

�سدود قديمة، وبعده������ا تاأخذ القناة طريقاً 

، ويب������دو اأن 
)21(

منف�س������اًل نح������و الغ������رب... 

�ستاذ محمود اأمين ق������د ا�ستقى معلوماته  االأ

ثرية ال�سورية )بحث  م������ن مجلة الحوليات االأ
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قناة العا�س������ق لل�سير كامل �سحادة - المجلد 

ال�سابع لع������ام 1957م( فيما ي������ورد الدكتور 

اأجف������ان ال�سغي������ر غير ذلك فيق������ول: »باأنها 

تنبع من �سمالي �سلمية وتحديداً من موا�سع 

تعرف بالت�سميات المحلية با�سم )اأبي رباح( 

و)زغري������ن( وتتج������ه �سوب )جب������ل الخ�سر( 

ثرية، ثم  القريب جداً من قلعة �سميمي�س االأ

تاأخذ جهة الغرب فتمر في جوار جبل عين 

 ،
)22(

الزرق������اء، ثم ت�سير قرب تل الدرة...اإلخ«

ويب������دو اأن هناك خالف������اً ب�سيطاً حول منبع 

آثار القناة عند  قناة العا�سق، وذلك لغي������اب ا

أو لوجود اأكثر من  منبعه������ا ب�سكل �سبه كامل، ا

منبع واحد؟..

م�سار القناة اإلى اأفاميا

بع������د اأن تمر قن������اة العا�س������ق بجانب تل 

بوعقي������رب بطري������ق �سقت لها ف������ي ال�سخر 

بعر�������س 60�سم وعمق 1م تتج������ه غرباً وهي 

م�سقوفة، وتقطع طري������ق �سلمية- حماة في 

الكيلومتر التا�سع، ثم تمر باأرا�سي تل الدرة 

لًة فيها عدة التفافات حول اأخاديد حتى  ُم�سكِّ

تغ������دو اإلى الجنوب من قري������ة ال�ّسحلة، ومن 

�سمال ال�ّسحلة تتخذ قن������اة العا�سق طريقها 

اإلى �سفح جبل كا�سون مارة باأرا�سي القرى: 

أبو طويقية – معرد�س – �سوران – مورك –  ا

. وهكذا ت�سير هذه 
)23(

قبيلون – الهبيط..اإلخ

القن������اة م�سايرة الت�ساري�س الوعرة حتى تمر 

عل������ى طريق ال�سهرية - قلعة الم�سيق حتى 

تنتهي نحو الجنوب مجتازة كروم اأهالي قلعة 

الم�سيق، حتى تغدو اأمام القنطرة ال�سمالية 

لمدينة اأفاميا، فتدخل اإلى و�سط المدينة من 

جانبها ال�سرقي وا�سحة على قنطرة ممتدة 

اإل������ى الجنوب، وف������ي قلب اأفامي������ا اأقيم لها 

خزانات تتفرع منها عدة فروع ي�سل اأحدها 

بعاد  جر ذي االأ اإل������ى خزان كبير مبني من االآ

25 × 15م ويقع خلف البناء المعروف بدار 

ال�سعادة اأمام القلعة م������ن ال�سرق، ومن غير 

الم�ستبع������د و�س������ول الماء لما تح������ت القلعة 

ليرت������وي ال�سكان منه قديم������اً، اإذ يُرى داخل 

القلعة �سهريج عميق جداً ُقِدر بعمق �سطح 

ل القلع������ة وان�سبابها في  وَّ
القن������اة الممتد الأ

الخزان القريب من الخن������دق، ومن الي�سير 

اإ�سالة الماء من هذا الخزان اإلى مجرى اآخر 

.
)24(

يت�سل بهذا البئر

�ستاذ محمود اأمين اإن الم�سافة  يق������ول االأ

بين �سلمية واأفامي������ا حوالى 85 كم، ي�ساف 

اإليه������ا التعاري������ج والتالفيف وه������ي حوالى 

65كم، في�سبح مجموع طول القناة 150كم، 

اأما عر�س مجراها الداخلي من بدايتها اإلى 

نهايتها فهو 60�سم، واأما العمق فيتراوح بين 

1م اإل������ى 3م. ويختلف ط������راز بنائها ح�سب 

المناط������ق التي تمر بها، فه������ي في ال�سهول 

مبنية من القرميد ورقيق الحجارة بالبالط 

أم������ا في المرتفعات ال�سخرية، فقد  القوي، ا
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�سقت فيها نقراً ب�س������ورة متنا�سقة منتظمة، 

أن�سئت  وهي م�سقوفة بالطريقة نف�سها التي ا

عليها، وتعبر القن������اة من خالل م�سارها من 

�سلمية وحتى اأفاميا على اثني ع�سر ج�سراً، 

ودي������ة، ولذلك  تعب������ر بو�ساطته������ا جمي������ع االأ

كان بي������ن هذه الج�سور ج�س������ور طويلة، هذه 

الج�سور من الحجارة الكل�سية ال�سخمة على 

�س������كل قناطر كبيرة يتراوح طولها بين 20 - 

100م وعر�سها ال يتجاوز 2م، اأما ارتفاعها 

فيتراوح بين 4 - 12م، وهناك بع�س الج�سور 

بنيت من الحجر والقرميد معاً.

ويوجد في القناة بع�س المنافذ المائية 

ال�سغي������رة المربعة، وبع�سه������ا بُني بالحجر 

الدب�������س الممزوج بالكل�������س والحجر الثقيل 

المدعوم بجوانبه على �سكل ت�سوينة مكونة 

من الحج������ر الدب�س والكل�������س، ويبلغ عر�س 

الت�سوينة بي������ن 6 - 8م والقناة باأكملها على 

ر�������س، واأحكمت  �س������كل )�سيفون( تح������ت االأ

م������ن الجانبين بالبناء وُم������دت على ظهورها 

حجار الم�ستطيلة الكبيرة ب�سكل اأ�سبح ما  االأ

ر�س  فوقها طريقاً مر�سوفاً م�ساوياً ل�سطح االأ

حول������ه، مم������ا ي�سّهل م������رور ال�سي������ول فوقها 

ب�سهولة، وهك������ذا يكون ماء القن������اة معزوالً 

عن االختالط بمياه ال�سيول النافذة، ويكون 

�سق������ف القناة متيناً يتحم������ل ال�سغوط مهما 

أم������ا مجرى القناة م������ن الداخل فهو  بلغت. ا

مطلي بمادة الكل�������س والق�سرمل )مزيج من 

الرماد والكل�س والقن������ب(، وهذا ما يجعلها 

غير نفوذة. 

وتروي قن������اة العا�سق في طريقها اأفاميا 

ب�س������كل رئي�سي، كما تدي������ر بع�س الطواحين 

المائية المقامة عليها )حوالى 12 طاحونة(، 

رواء ال�سكان كما في  كم������ا اأن لها فتح������ات الإ

قري������ة ال�ّسحل������ة بماأخذ مائ������ي، ولها منافذ 

.
)25(

را�سي الزراعية اأخرى ل�سقاية االأ

المبـــادئ الهند�سيـــة فـــي �ســـق واختيار 

م�سار القناة

من يتتب������ع م�سار مجرى قناة العا�سق من 

بدايته������ا في عين الزرقاء في مدينة �سلمية، 

اإل������ى نهايته������ا وم�سبها في مدين������ة اأفاميا، 

يقف م�سدوه������اً لوع������ورة الم�سالك واجتياز 

المرتفع������ات والوديان والم������زارع والحقول، 

لكون م�سار القناة ال ي������الزم الطرق المتَّبعة 

عادة. وهنا نطرح ال�س������وؤال التالي: على اأي 

نظرية علمي������ة اأو فكرة هند�سية اعتمد بناة 

القناة عند بنائها؟؟.

جاب������ة ع������ن هذا ال�س������وؤال ال بد من  ولالإ

درا�سة م�س������رى مجرى القن������اة انطالقاً من 

ارتف������اع نقاط الم�س������ار المختلف������ة بالن�سبة 

ل�سطح البح������ر، انظر ال�س������كل المرفق اآخر 

البحث.

 فف������ي �سلمية نج������د اأن ارتفاع المنطقة 

أنه  عل������ى �سطح البحر ه������و 475م، في حين ا
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ف������ي اأفاميا عند و�سول القن������اة هو 266 م، 

علماً اأن هذا الت�سل�سل في االنحدار له �سواذ 

ع������دة في بع�������س المناطق كم������ا في مورك 

وكفر نبودة، حي������ث ال يتما�سى مع االنحدار 

العام، وقد تم تدارك ذلك عبر بناء الج�سور 

أو اإدخ������ال القن������اة عبر بع�������س المرتفعات  ا

أ  الب�سيطة، ومم������ا تقدم تم ا�ستنت������اج المبدا

ول: وهو فرق االرتفاع  العلمي الهند�س������ي االأ

ع������ن �سطح البحر، بين بداي������ة م�سار مجرى 

قناة العا�سق ونهاية م�سار مجرى القناة، اأي 

أ االرتفاع عن �سطح  معرف������ة بناة القناة لمبدا

البح������ر، وهذا الفرق يوؤدي طبعاً اإلى جريان 

الماء ب�سهولة وي�سر.

وبعد اأن تم تعيين مختلف نقاط الم�سار 

أينا في  لمجرى القناة والو�س������ل بينها كما را

ال�س������كل ال�ساب������ق، ودرا�سة الم�س������ار درا�سة 

أ العلمي والهند�سي  متاأنية يتبين لنا المب������دا

واني الم�ستطرقة، الذي  أ االأ الثاني: وهو مبدا

ا�ستخدم ب�سكل �سحيح في م�سار مجرى قناة 

.
)26(

العا�سق

اإ�سافة اإلى ذلك كان ال بد من درا�سة 

ميالن م�سار مجرى القناة ما بين بدايتها 

ونهايتها، وتوزيع هذا الميالن على طول 

م�سار القن������اة الذي و�سل حتى 150 كم. 

ف������اإذا كان االرتفاع عن������د البداية 475 م 

وعند النهاية ه������و 266 م فيكون الفارق 

بينهم������ا ه������و 475 – 266 = 209 م وهو 

ف������رق االرتف������اع الواج������ب توزيع������ه على 

طول م�سار القن������اة، وعندما يكون طول 

 =1000  ×  150( 150.000م  القن������اة 

150.000م( فف������ي ه������ذه الح������ال يكون 

الميالن )209م/ 150ك������م( نجد وبعمل 

ح�سابي ب�سيط اأن ن�سبة الميالن يجب اأن 

ال تتجاوز ال� 393‚1م ل������كل 1000م اأي كل 

1 ك������م، اأي اإن فرق االرتفاع ما بين بداية كل 

كيلومتر ونهايته يجب اأن ال تتجاوز 393‚1م 

آخ������ر البحث( وهذا  )انظ������ر ال�سكل المرفق ا

ميالن طفيف جداً ويحت������اج لدرا�سة علمية 

دقيق������ة ولمعرفة ببع�س الق�سايا الريا�سية، 

منه������ا مفاهيم حديثة كمفه������وم )ظل، تظل، 

جي������ب، تجيب( وهي ق�ساي������ا ريا�سية هامة 

تدر�س في مج������ال درا�س������ة المثلثات قائمة 

الزاوية، مم������ا يدل على معرفة علمية كبيرة 

بمفاهيم الهند�سة لدى �سكان المنطقة.

تاريخ انقطاع مياه القناة واأ�سبابه

تع������ذر معرف������ة تاريخ انقطاع م������اء قناة 

العا�سق عن مدينة اأفاميا بال�سبط، ويرجح 

أنه وقع منذ خراب المدينة بالزلزال الكبير  ا

الذي اأ�ساب بالد ال�س������ام عامة، و�سمي في 

المنطق������ة بالزلزلة الحموية الكبيرة، والذي 

حدث �سن������ة 552ه������� - 1157م. اإال اأن هذا 

االنقط������اع لم يق������ع عليها باأجمعه������ا بل كان 

ُمقت�س������راً عل������ى الق�سم ما بعد حم������اة اإلى 
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اأفاميا، فق������د ا�ستفادت حم������اة منها، وهذا 

ثابت ن�س������اً وتاريخاً، حيث كان������ت ترد اإلى 

المدينة عن طريق قرية الها�سمية، ومن هنا 

اأمك������ن و�سولها اإلى المدينة م������اّرًة باأرا�سي 

حا�سره������ا، وما ي�سمى باأرا�س������ي الجروف، 

ح اإلى  وق������د وجدت فيه������ا حالقيم، كم������ا لمَّ

أبو الفداء في  ذلك الم������وؤرخ الحموي الكبير ا

تاريخ������ه، حيث ذكر: »في �سنة �ستة وع�سرين 

خر الموافق  و�سبعمئة ف������ي منت�سف ربيع االآ

آذار )1326م(  للحادي ع�س������ر والع�سرين من ا

خرج������ت بع�سكر حماة، وو�سل������ت اإلى القناة 

الوا�سلة من �سلمية اإلى حماة، وق�ّسمتها على 

م������راء والع�سكر لينظفوها، بع������د اأن اآلت  االأ

اإلى التلف ب�سبب ما اجتمع فيها من الطين، 

أ�سبوع، ث������م عدت اإلى  فحرروه������ا في نح������و ا

حم������اة«، وال بدَّ اأن هذه ال�ساقية التي ذكرها 

أب������و الفداء هي قناة العا�سق. كما ُوِجَد ر�سم  ا

منقو�������س على اأحد اأعمدة قب������ة الخزنة في 

ه:  �سح������ن جامع حماة الكبي������ر، يت�سمن ن�سّ

»لم������ا كان بتاريخ الخام�س ع�س������ر من �سهر 

ول �سهور �سنة واح������د وت�سعمئة  جم������ادى االأ

)1496( برز المر�سوم الكريم العالي المولوي 

الكبي������ر الملكي المدوم������ي الكافلي ال�سيفي 

�سرف������ي قان�سوه ال�سريف������ي ال�سامل كافل  االأ

المملك������ة الحموية، اأعز اهلل اأن�ساره باإبطال 

))ما كان يوؤخ������ذ للديوان ال�سعيد وغيره من 

�ساقي������ة �سلمية، وال يوؤخذ منه������ا �سوى اأجرة 

الفّعال������ة للعاملين بها، وم������ن جدد ذلك كان 

ملعوناً بن ملعون وكان نبيه خ�سمه((«. هذا 

ف�ساًل عن وجود ذك������ر لهافي وقفية عفيف 

خر �سنة  الدين اآل كيالني، موؤرخة في ربيع االآ

مير  976ه� )1568م(. واأخ������رى تعود اإلى االأ

كراد  عب������د الوهاب المعروف باب������ن �سيخ االأ

موؤرخة في �سوال 981ه )1573م(، مما يوؤكد 

ا�ستفادة بع�������س اأهالي مدينة حماة من مياه 

آنذاك  قن������اة العا�سق، فقد كان������ت الحكومة ا

. هذا 
)27(

ت�ستوفي �سرائب ممن ي�ستخدمونها

ول������م تقطع القناة عن حم������اة بعد اأن حوِّلت 

اإليها اإال في منت�س������ف القرن 11ه� - 17م، 

همال النات������ج عن هجرة  وال�سبب يع������ود لالإ

الكثير من �س������كان حماة اإلى دم�سق وغيرها 

فراراً باأنف�سهم من ا�سطهاد وع�سف الحكام، 

حيث كانوا يفعلون بهم وباأموالهم واأمالكهم 

من  ما ي�س������اوؤون، وكذلك ب�سبب فق������دان االأ

أع������راب البادية وتخريبهم  الناتج عن عبث ا

قرى حماة وب�ساتينها جّراء �سعف الحكومة 

.
)28(

آنذاك ا

يام غابت قناة العا�سق عن  وفي ه������ذه االأ

نظ������ار، فلم يعد يرى منه������ا �سوى مناطق  االأ

ثار،  أنا�س خبيرة باالآ محدودة جداً وباأعي������ن ا

فقد اأتت عليها ع������وادي الزمن، اإ�سافة اإلى 

عب������ث العابثين مم������ن ال يدرك������ون اأهميتها 

وائل، والتي كانت في ع�سر  وعبقرية بناتها االأ

قّل اأن تجد لها مثياًل، فقناة العا�سق تُعدُّ من 
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رواء والري القديمة، اإن لم  اأطول م�ساريع االإ

طالق، وقد بُنيت  طول عل������ى االإ تكن هي االأ

باأيٍد عربي������ة �سورية، واإن كان������ت في ع�سر 

ال�سيط������رة الرومانية، وه������ي ما زالت تنتظر 

معاول المنقبين والباحثين، لكي يعيدوا لها 

ألقه������ا الُم�سادر، ولك������ي ي�سطروا من خالل  ا

معرفته������م بكيفي������ة بنائها عظم������ة جديدة، 

ومدماكاً جديداً في ج������دار عظمة ح�سارة 

�سالم. العرب قبل االإ

الخاتمة

وف������ي الختام يبق������ى اأن نق������ول: اإنه قد 

يت�ساءل البع�س عن �سبب اإي�سال مياه مدينة 

�سلمية اإلى �سقيقتها اأفاميا، على الرغم من 

توافر المياه فيها، فهي - اأي اأفاميا – قريبة 

من نه������ر العا�سي، فال حاج������ة لهذه القناة، 

ن�ساف نقول: اإن هذه القناة لم تُن�ساأ من  ولالإ

اأجل اإي�سال المياه اإلى اأفاميا، فقط كما ورد 

را�سي  �سطورة، بل اإنها كانت تروي االأ في االأ

الزراعية في ع�سرات القرى على طول م�سار 

القن������اة، اإ�ساف������ة اإلى اإي�سال المي������اه النقية 

العذب������ة، التي ا�ستهر بها نب������ع عين الزرقاء 

في �سلمية، فقد ذكر البع�س، اأن مياه القناة 

ول كان من اأجل �سقاية  كانت على نوعين: االأ

را�سي الزراعية على طول القناة، ومياهه  االأ

تجري في القن������اة، الثاني كان من اأجل نقل 

المياه النقية العذب������ة – مياه ال�سرب - اإلى 

اأفاميا التي تفتقد له������ذه المياه، وقد نُقلت 

هذه المياه في ق�ساطل خا�سة،  كانت تمتد 

أ�سفل القناة، فهي مف�سولة عن المياه التي  ا

ن.   تج������ري فوقها، وهذا ما لم يثبت حتى االآ

وتبقى قناة العا�سق واحدة من اأهم اإنجازات 

مه  العرب القدم������اء، وواحدة من اأروع ما قدَّ

خيه ال�س������وري، في  ال�س������وري، من محب������ٍة الأ

ع�س������ٍر بتنا فيه باأم�������س الحاجة لهذه الروح 

خطار التي تُحدق  الجماعية، في مواجهة االأ

باأعرق ح�سارٍة عرفها التاريخ )�سورية(.

�سكال المرفقة: ال�سور والأ

منبع عين الزرقاء حيث تخرج قناة العا�سق، نقاًل عن 

ة على جبين �سورية، للدكتور  كتاب مو�سوعة حماة درَّ

م�سطفى ح�سن مغمومة.
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ناقد وباحث ❁

نرتنت الإ
مريكية والبنتاغون  يف خدمة املخابرات املركزية الأ

د. فريد حاتم ال�شحف

❁

ح الرئي�س الرو�سي فالديمير رح الرئي�س الرو�سي فالديمير ّرح الرئي�س الرو�سي فالديمير  رسرس سلقد �سلقد �

بوتين بتاريخ 24 ني�سان عام 2014م، في 

حفيين: »...سحفيين: »...سحفيين: »...اإّن التيار  سلقاء مفتوح مع ال�سلقاء مفتوح مع ال�

ّتي من المخّدتي من المخّدمات، 
أ ان يان يا الرئي�س للبيانات الآ

ميركية،  لالموجودة في الولالموجودة في الوليات المتحدة الأ

حيث تت������م الرقابة عليه������ا  والتحكم بها. 

إي الإي النترن������ت- ظهر كم�شروع  أ كل ذل������ك -ا

ميركية،  المركزية الأ للمخاب������رات  خا�ص 

أ�شار  «، ث������م ا
)1(

ر على ه������ذا النحو
(
ر على ه������ذا النحو

(
ّويتط������ّور على ه������ذا النحوويتط������ور على ه������ذا النحوويتط������ّو

بقاء على  إميركيين يحاولون الإميركيين يحاولون الإ أّن الأ اإل������ى ا

احتكاره������م ل������ه، »لكن ذلك غي������ر ممكن 

ر، ويج������ب علينا شر، ويج������ب علينا شر، ويج������ب علينا اأن  شف������ي العال������م المعا�شف������ي العال������م المعا�
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نعم������ل جاهدي������ن م������ن اأجل الدف������اع عن 

.»
)2(

م�صالحنا

ميركية،  زت المخابرات المركزية الركزت المخابرات المركزية الرّكزت المخابرات المركزية الأ

صاومنذ ن�صاومنذ ن�صاأتها بعد الحرب العالمية الثانية، 

عالم والدعاية وال�صحفيين،  إاهتمامها بالإاهتمامها بالإ

ية رية ّرية  رصرص صل لمخططاتها ال�صل لمخططاتها ال� ّا�������س ومكّمل لمخططاتها ال�ا�������س ومكمل لمخططاتها ال�ا�������س ومكّم ا�������س ومكمصا�������س ومكمص ص�ص� أ كجزء ا

لوالق������ذرة الت������ي تنفذها ح������ول العالم. ولوالق������ذرة الت������ي تنفذها ح������ول العالم. ول

اطاتها الموظف صاطاتها الموظف صاطاتها الموظف  ص������ي ن�ص������ي ن� ������ي ن�م������ي ن�ّم مصمص صن ي�صن ي� أ غرابة في ا

ميركية وليام  ابق في وزارة الخارجية الصابق في وزارة الخارجية الصابق في وزارة الخارجية الأ صال�صال�

ميركي«، حيث راح  ������ت الص������ت الص������ت الأ صبلوم »الهولوكو�صبلوم »الهولوكو�

واطات والمواطات والموؤامرات التي  اطات والمصاطات والمص صة ه������ذه الن�صة ه������ذه الن� ة ه������ذه الن�حية ه������ذه الن�حّي حيصحيص ص�ص�

ينيات صينيات صينيات  صته������ا بداية الخم�صته������ا بداية الخم� صاحاكتها، منذ ن�صاحاكتها، منذ ن�صاأ

تة ماليين صتة ماليين صتة ماليين  صم، حوال������ى �صم، حوال������ى � وحت������ى عام 1987

، وق������د يكون هذا 
)3(

سخ�سخ�س ح������ول العالم خ�صخ�ص ص�ص�

ّة وخا�ّصة ة وخا�صة ة وخا�ّصة  ّكثر من مّرة وخا�صكثر من مرة وخا�صكثر من مّر
أ اع������ف صاع������ف صاع������ف ا صالعدد قد ت�صالعدد قد ت�

وفييتي، وهيمنة صوفييتي، وهيمنة صوفييتي، وهيمنة  صتح������اد ال�صتح������اد ال� بعد انحالل ال

احة صاحة صاحة  صميركي الواحد عل������ى ال�صميركي الواحد عل������ى ال� القط������ب الأ

ية الدولية.صية الدولية.صية الدولية. صيا�صيا� يا�صيا�ص صال�صال�

ائل صائل صائل  صاطاتها المتعلق������ة بو�صاطاتها المتعلق������ة بو� اطاتها المتعلق������ة بو�صاطاتها المتعلق������ة بو�ص صب������رز ن�صب������رز ن� أ لعل ا

Operation« عالم هو ما عرف بعملية الإ

Mockingbird« )عملية الطير المحاكي(، 
أتها المخابرات  ية التي بدرية التي بدّرية التي بدا رصرص صهذه العملية ال�صهذه العملية ال�

اينيات، للتاينيات، للتاأثير  ينيات، للتصينيات، للتص صميركية في الخم�صميركية في الخم� المركزية الأ

جنبية. ميركية والأ عالم الأ إائل الإائل الإ ائل الصائل الص صعلى و�صعلى و�

ّلّي������ة عالقة المخاب������رات المركزية لي������ة عالقة المخاب������رات المركزية لّي������ة عالقة المخاب������رات المركزية 
آ ا اإّن

حة في صحة في ّصحة في  صعالم مو�صعالم مو� إائ������ل الإائ������ل الإ ائ������ل الصائ������ل الص صميركية مع و�صميركية مع و� الأ

رها في مجلة صرها في مجلة صرها في مجلة  صتين التي ن�صتين التي ن� تين التي ن�صتين التي ن�ص صمقالة كارل بيرن�صمقالة كارل بيرن�

»روللينغ �ستوون« ع������ام 1977م تحت عنوان 

ميركية ووو�سائل  »المخابرات المركزي������ة االأ

أكث������ر من 400 �سحفي  ع������الم«: لقد نّفذ ا االإ

اأميرك������ي مهّمات المخابرات المركزية �سّراً، 

ح�س������ب وثائق مق������ر المخاب������رات المركزية 

.
)4(

ميركية االأ

دارة كانت  عالقة بع�س ال�سحفيين مع االإ

�سّرية؛ وبع�سهم- علنية... من بين م�سوؤولي 

عالم الذين عملوا مع المخابرات  و�سائل االإ

 Columbia« المركزي������ة، كان وليام بيل������ي

وهن������ري   ،»Broadcasting System
أرتور هي�س  لوي�������س م������ن ».Time Inc«، وا

 ،»New York Times« سولت�سبيرغ م������ن�

 Louisville« كبر م������ن وب������اري بينغيم- االأ

Courier-Journal«، جيم�������س كوبلي من 
وموؤ�س�س������ات   .Copley News Service
اأخ������رى، تعاونت مع المخاب������رات المركزية 

ميركية، منها: االأ

- American Broadcasting Company.

- National Broadcasting Company.

- Associated Press.

- United Press International.

- Reuters.

- Hearst Newspapers.

- Scripps-Howard،

،Newsweek مجلة -

- Mutual Broadcasting System،

 ،»Miami Herald« سحيفة� -
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 Saturday Evening« القديم������ة  ال�سحيف������ة   -

 ،»Post

- «New York Herald-Tribune».(5)

»ا�ستخ������دام  ب������اأّن  بيرن�ستي������ن  يعتق������د 

لو�سائل  ميركي������ة  االأ المركزية  المخاب������رات 

أو�سع بكثير، مّما تم االعتراف  ع������الم كان ا االإ

به من قب������ل موظفي المخابرات علناً اأو في 

االجتماعات المغلقة مع اأع�ساء الكونغر�س«. 

لقد اأ�سبح������ت عالقة المخابرات مع و�سائل 

خيرة اأكثر �سعوبة  ع������وام االأ عالم، في االأ االإ

ودقة. نح������ن اأمام �سبكة �سخم������ة للدعاية، 

ت�سمل عدداً من موؤ�س�س������ات الدولة. واأ�سبح 

عالمي يمتلك غط������اء ر�سمياً.  الت�سلي������ل االإ

خبار اأكثر عالنية  واأ�سبح الكذب وفبركة االأ

من مرحل������ة ال�سبعينيات، بحي������ث اأ�سبحت 

ميركية ركي������زة لل�سيا�سة  عالم االأ و�سائ������ل االإ

.
)6(

ميركية الخارجية االأ

عالمي ب�سكل منتظم  يدخل الت�سليل االإ

من قبل عمالء المخاب������رات المركزية، اإلى 

خب������ار في ال�سح������ف والمجالت  أق�س������ام االأ ا

ميركية الكبرى.  والقن������وات التلفزيوني������ة االأ

أ�ّس�س وزير  أيلول عام 2001م، ا وبعد اأحداث ا

ميركي حينه������ا دونالد رام�سفيلد  الدفاع االأ

أو »ق�سم الت�سليل  �ستراتيجي، ا ق�سم التاأثير االإ

عالمي« كما ي�سّميه الناقدون، فقد �سّرح  االإ

 Fox News ستيف اأدوباتو في مقابلة مع�

ول عام 2002م: »اأعلنت  تاريخ 26 كانون االأ

أّن������ه كانت هن������اك �سرورة  وزارة الدف������اع، با

لذلك، وهم ينوون فعال ن�سر ق�س�س مزّورة 

خرى- في محاولة للتاأثير على  في الدول االأ

.
)7(

الراأي العام العالمي«

ميركية ال�سخمة  عالم االأ تعتبر و�سائل االإ

أداة للدعاية الحربية، وهنا يطرح  الحالي������ة ا

أ و�سيل������ة اإعالمية  �س������وؤال نف�سه: لم������اذا تبدا

اأميركية مثل »نيويورك تايمز«، فجاأة بالدفاع 

عالم  عن ال�سفافية والحقيقة في و�سائل االإ

الجماهيرية، واأخذت ت�ساعد ويكيليك�س في 

»ن�س������ر المعلومات«؛ ولماذا لم يتوقف النا�س 

أ�سا�س هذه  في العالم لدقيقة ويفكرون حول ا

العالقات المتناق�سة.

ولى باأن  ال�س������يء يثبت م������ن النظ������رة االأ

ويكيليك�س )Wikileaks(، هي عملية �سّرية 

ميركية، لكن واإذا ما  للمخابرات المركزية االأ

اأخذنا بعي������ن االعتبار العالقات الوثيقة بين 

ميركي������ة الكبرى واأجهزة  عالم االأ و�سائل االإ

ميركي������ة، يمكننا اال�ستنتاج  اال�ستخبارات االأ

ب������اأّن Wikileaks، عملي������ة ح������رب نف�سية 

ميركية  االأ اال�ستخب������ارات  وكال������ة  نظمته������ا 

.)CIA(

أولوّيات������ه وبحّدة، منذ  لك������ّن الغرب غّير ا

�سنوات في دعم������ه »للديمقراطية« وو�سائل 

عالم »الديمقراطي������ة«، منتقاًل من دعمه  االإ

ع������الم، )التلفزي������ون والرادي������و  لو�سائ������ل االإ

اإلى م������ا ي�سّمى  وال�سحيف������ة(، التقليدي������ة، 
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 ،»new media« عالم الجديدة و�سائل االإ

نترنت و�سبكات التوا�سل االجتماعي(.  )االإ

أكث������ر و�سوحاً ف������ي هذه  واأ�سب������ح ذل������ك ا

المرحلة.

ت�سّت������ر خلف ه������ذه الت�سمي������ة الكبيرة، 

حتى وق������ت قريب، عدد م������ن ال�سفحات 

الخا�ّس������ة للم�ستخدمي������ن، الذي������ن تبادلوا 

راء حول اأح������داث مختلفة  م������ن خاللها االآ

مكانيات  م������ن حياتهم الخا�ّس������ة. اإاّل اأن االإ

نترن������ت جعلته جّذاباً لاّلعبين  الوا�سعة لالإ

أنه������ت الواليات  الكب������ار كذل������ك. حي������ث ا

عالم  المتحدة عملي������ة انتقال و�سائ������ل االإ

نترنت في عام  التقليدية اإلى �ساح������ات االإ

أنواع  أّدت اإمكاني������ة ا�ستيعاب كل ا 2010م. وا

عالمية على �سّك������ة واحدة اإلى  الم������واد االإ

عالم الجديدة«،  تاأ�سي�س مفهوم »و�سائل االإ

)New media(- كون ذلك لي�س اإنتاجاً 

أو اإ�سداراً ممّي������زاً، بل خليط  تلفزيوني������اً، ا

.
)8(

حقيقي من الو�سائل

أتيح������ت لكل �سخ�س تقريباً مع التطور  ا

التقن������ي، اإمكانية الت�سوير، واإدخال مقطع 

أو ت�سجي������ل �سوتي و�س������ور، اإلى  فيدي������و، ا

نترنت. اإذ كان������ت اإمكانية الو�سول اإلى  االإ

نا�س  مثل هذه التقنيات، متاحة من قبل، الأ

محّددي������ن فقط، وتتطلّ������ب تاأهياًل خا�ساً، 

ن، تلقوا  للقي������ام بعمل ناجح، فاإّن النا�س االآ

اإمكانيات تقنية، لتقديم اإنتاج في م�ستوى 

أو التلفزيون������ي، من دون  ذاع������ي ا الب������ث االإ

تدريب تاأهيلي خا�س.

أكث������ر من ثالثة اأعوام  لقد ح�سل منذ ا

انتقال نهائي للبو�سلة باتجاه مجال و�سائل 

عالم الجديدة. حي������ث تلّقت ال�سفارات  االإ

ميركي������ة تعليم������ات بفت������ح �سفحات في  االأ

�سبكات التوا�سل االجتماعي، والتعاون مع 

. كما تغّيرت 
)9(

المدّونين في هذه ال�سبكات

بنية تموي������ل البرامج التعليمي������ة الموّجهة 

جان������ب من قبل  لتعلي������م ال�سحافيي������ن االأ

»ال�سناديق الغربية المختلفة«.

كما تغّيرت وب�سكل كامل طريقة العمل 

م������ع ال�سحافيي������ن العاملي������ن ف������ي و�سائل 

عالم التقليدية، وبداأ عمل �سخم لتعليم  االإ

أو  م������ا ي�سّم������ون المواطني������ن ال�سحافيين ا

نترن������ت. اإّن هذا التغيير  المدّوني������ن في االإ

هداف والمهمات  يب������دو، من وجهة نظر االأ

المعلنة �سكلياً وم�ستغرباً جداً، كونه يعتبر 

خطوة اإلى ال������وراء: لماذا تعليم النا�س من 

أو �سهود عي������ان ع�سوائيين، لهذه  ال�س������ارع ا

أو تل������ك، بينم������ا رف������ع م�ستوى  ح������داث ا االأ

أكثر  أكثر فّعالية، وا االخت�سا�سيين �سيكون ا

م������ر بهذا  منطقي������ة واأ�س������والً، اإذا كان االأ

ال�سكل.

لك������ن اإذا نظرن������ا اإل������ى عم������ل البرامج 

التعليمي������ة لل�سحافيي������ن من جه������ة اأخرى 

ي�سب������ح وا�سحاً عدم اإمكاني������ة التاأثير على 
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عالم من  عالمي������ة لو�سائ������ل االإ ال�سيا�س������ة االإ

�سفل، اأي عن طريق ه������وؤالء ال�سحافيين  االأ

ّنه ال  خبار مبا�س������رة. الأ الذي������ن ي�سنع������ون االأ

يمكنهم تج������اوز الرقابة. عدا عن ذلك، فاإّن 

المج������ال االخت�سا�سي مرتب������ط بالكثير من 

التقييدات المزعجة، كعدم ال�سماح باإبداء 

اإلقاء  الراأي ال�سخ�س������ي مثاًل، و�س������رورة 

ط������راف الم�ساركة في  ال�س������وء على كل االأ

خرى،  جراءات االأ النزاع، والكثير م������ن االإ

الموّجه������ة ل�سمان، ول������و �سكلي������اً، اإظهار 

المو�سوعية في التغطية. وعلى الرغم من 

اأن منظم������ات وموؤ�س�سات اإعالمية غربية، 

مث������ل »اإنترني������وز«، وغيرها، ق������د حققت 

عالميين،  نجاحات كبيرة في تدري������ب االإ

خرى، ابتداء من مديري  من دول العالم االأ

عالمي������ة، وانتهاء بالطلبة  الموؤ�س�س������ات االإ

عالم، واأ�سبح  المتقدمي������ن اإلى كلي������ات االإ

و�ساط  لها عالق������ات وا�سعة جداً ف������ي االأ

أّنها لم تتمكن من اإحداث  عالمي������ة، اإاّل ا االإ

عالمية  التاأثير المطلوب على ال�سيا�سة االإ

الواقعية.

عالمية  اأدرك القائمون على ال�سيا�سة االإ

والدعائية في الوالي������ات المتحدة والدول 

عالم  خرى اأخيراً اأهمية و�سائل االإ الغربية االأ

أولوي������ات اهتماماتهم  الجدي������دة، وحّولوا ا

نهائياً -ع������ام 2009م- اإلى المدّونين على 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.

لق������د ُجّربت طرق الدعاي������ة الجديدة، 

وُط������ّورت اإل������ى اأن و�سل������ت ذروته������ا فيما 

عالم الجديدة،  اأ�سبح معروفاً، بو�سائل االإ

أثناء  بدءاً من الحرب عل������ى يوغ�سالفيا، وا

»الثورات الملّونة« ف������ي جورجيا واأوكرانيا 

أّنها ا�ستُخدمت ك�سالح،  وقيرغيز�ستان. اإاّل ا

ول������ى ف������ي اأحداث م������ا ي�سّمى  وللم������ّرة االأ

.
)10(

ب�)الربيع العربي(

نترنت،  اإّن العمل مع ما ي�سّمون ن�سطاء االإ

مكانات غير محدودة  فتح المجال عملّياً الإ

في ن�س������ر الدعاية، بغ�س النظر عن درجة 

�سعوبتها. واأ�سبح من ال�سهل جداً التالعب 

ن�س������ان، الذي لم يخ�سع  والتحكم بعقل االإ

لتعليم خا�س، وال يعرف التعامل مع تيارات 

أية  أّنه ال توجد ا المعلوم������ات. اإ�سافة اإل������ى ا

أية  متطلبات تقّي������د العمل، ويمك������ن ن�سر ا

اإ�ساع������ات واأي ت�سلي������ل اإعالمي مك�سوف، 

عالم التي ي�سيطر  تتلقفُه مبا�سرة و�سائل االإ

عليه������ا الغرب وتن�س������ره. كان ذلك وا�سحاً 

أثن������اء العدوان عل������ى ليبيا و�سورية،  جداً، ا

عندما كان الك������ذب المف�سوح، يُقّدم على 

أّن �ساهد عيان قد �سّوره، ثم ينت�سر ب�سكل  ا

وا�سع عبر و�سائ������ل اإعالمهم في كل اأنحاء 

العال������م. اإ�ساف������ة اإلى ذلك، ف������اإّن الو�سائل 

نترنت،  التي تُ�ستخدم في تعليم نا�سطي االإ

تعطيهم اإمكانية ت�سحيح عملهم، واإدخاله 

عالمية.  في المه������ام الم�ستركة للدعاية االإ
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�سارة، اإلى  وبالعودة اإل������ى ليبيا، تج������در االإ

أّن������ه وفي تلك الحاالت التي ي�سبح الكذب  ا

عالم اإن  فيها وا�سحاً، تقول لك و�سائل االإ

نترنت،  المعلومات ماأخوذة م������ن مواقع االإ

أ�سخا�س  اأو من اأخبار التويتر التي قدمها ا

مر  أنهم لم يفهموا االأ غير اخت�سا�سيين، وا

مور قد اختلطت  أو اأن االأ على هذا النحو، ا

عليه������م، وبهذه الطريقة تُلق������ى الم�سوؤولية 

على م�سدر هذا الخبر.

لق������د اأظهرت اأحداث »الربيع العربي«، 

هم  اآفاق تطّور كبيرة جداً لهذا العمل، واالأ

فعاليته. لم يعد هناك �سرورة للتاأثير على 

عالم التقليدية، حيث اأ�سبح من  و�سائل االإ

نترنت،  أية دعوات عبر االإ الممكن اإ�سدار ا

وعدم  والتهدي������د،  ������ب،  التع�سّ ومعالج������ة 

اإطالق نقا�������س، وقمع الراأي غير المنا�سب 

بكل ب�ساط������ة، والكذب علن������اً. لقد اأ�سبح 

لية الت������ي اكت�سفها  نترنت، ه������و تلك االآ االإ

الغرب، ليبعد كل التقييدات، بما فيها تلك 

عالمي. العقالنية في الف�ساء االإ

لقد اأ�سب������ح هذا العمل ظاه������راً جداً 

آ�سي������ا الو�سطى، اإّنه  اليوم في جمهوريات ا

يمار�س ب�سكل متتاب������ع، وتمَّ تنفيذ م�ساريع 

مختلفة في هذا المجال، واأقيمت ع�سرات 

أيامنا الحالية. الفّعاليات. هذا هو واقع ا

وقد تمَّ تجنيد عمالء التاأثير من �سمن 

نترن������ت، وكقاع������دة، يحاولون  ن�سط������اء االإ

�سخا�������س ذوي الميول الغربية،  اختي������ار االأ

أ  وهذا م������ن ال�سهل اكت�ساف������ه، عندما تقرا

نترن������ت، اأو من خالل  يومياته������م عل������ى االإ

م�ساركاتهم في المنتدي������ات. ثم يتم دعوة 

هوؤالء النا�س للدرا�سة.

كثر �سهرة،  اإّن اإح������دى الموؤ�س�س������ات االأ

في اإع������داد المواطني������ن ال�سحفيين اليوم 

ه������ي م�سروع »ترانزي�سن اأون الين«. جوهر 

هذا الم�سروع تعك�سه الت�سمية ب�سكل جّيد 

نترنت«، اأي اأمام  »قلب نظام الحكم في االإ

، وبقواكم. مكتب هذه الموؤ�س�سة 
)11(

اأعينكم

يقع في العا�سم������ة الت�سيكية براغ، وتمّول 

م������ن خالل عدد م������ن ال�سناديق و�سفارات 

الوالي������ات المتح������دة وبريطاني������ا. اإّن هذه 

أ�سهمت ب�سكل فّعال في  الموؤ�س�سة بالذات ا

نترنت من الدول العربية.  اإعداد مدّوني االإ

حي������ث افتتحت في عام 2009م مراكز لها 

آ�سيا الو�سطى، وتعمل من  ف������ي جمهوريات ا

حينها على اإعداد الن�سطاء من كازاخ�ستان 

وغيرغيز�ستان وتركمن�ستان، وتحاول العمل 

في اأوزبك�ستان.

م������ا يثي������ر االهتمام ه������و محتوى هذه 

أّن البرام������ج التعليمية ال  الدرا�س������ة. م������ع ا

عالنات  نترنت، مثلها مثل االإ تن�سر في االإ

كذلك، ي�سعب اإيجادها، حتى على موقع 

الموؤ�س�س������ة، حيث تن�س������ر المعلومات في 

كبر �سم������ن العناوين الداخلية،  جزئها االأ
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أن�ساأتها منظمة »اإنترنيوز«، و�سندوق  التي ا

خرى، اإاّل  وروبية االأ �سور�س والمنظمات االأ

أّنه يمكن اإيجاد تفا�سيل مثيرة لالهتمام  ا

�سخا�س الذين خ�سعوا لمثل  في مواقع االأ

هذه التدريبات. حيث يعطى اهتمام خا�س 

نترنت الخفية، وتن�سيق  �س�س اأنظم������ة االإ الأ

العمل ع������ن بُعد، وحل المهّم������ات الملّحة 

للتوا�س������ل في ظروف العزوف عن الن�سر، 

واخت������راق الم�سادر المفتوحة للمعلومات 

حول ه������ذا الن�ساط. وال�س������وؤال الم�سروع 

ال������ذي يطرح نف�س������ه- ما ال������ذي يُعّدونه 

في ه������ذه التدريبات؟ لم������اذا ال يدّر�سون 

أُ�س�������س ال�سحافة، مث������ل التاأكد من  مثاًل ا

ال�سرورية  والخب������رات  المعلومات  �سّحة 

خرى. االأ

ي�سمح تحلي������ل المعلوم������ات المتوافرة 

بالقول، اإنَّ الموا�سيع الرئي�سية التي تُدّر�س، 

ه������ي اإع������داد النا�س ذوي وجه������ات النظر 

الغربية والمعار�سي������ن لل�سلطات المحلّية، 

في المج������االت التالية: جذب وزيادة عدد 

لكترونية الخا�ّسة، اأو  جمهور مواقعه������م االإ

لكترونية في المنتديات،  اإلى الح�سابات االإ

آلّي������ات التاآمر، وتجّنب المهارات  وخبرات ا

التنظيمية الممكنة، وغيرها من المهارات 

اإلى كيفي������ة تجاوز  اإ�ساف������ة  ال�سروري������ة. 

الرقاب������ة وتجّنبها، والعم������ل كذلك ب�سكل 

منّظم، ف������ي ظروف بما ف������ي ذلك اأعمال 

ال�سغب، وحالة الطوارئ، وت�سديد الرقابة 

من ِقبل ال�سلطة ومواجهتها بفعالية. ال بّد 

�سارة هنا اإلى بديهية اأن هوؤالء النا�س  من االإ

من ال�سهل التالعب بعقولهم والتحكم بها، 

والذين ق������د ُغر�ست فيه������م لي�س منظومة 

محّددة من القيم فح�سب، بل وُجهات نظر 

حول العمليات االجتماعية وال�سيا�سية في 

قامة. اأ�سف اإلى ذلك اأن راأي هوؤالء  بلد االإ

النا�������س م������ن ال�سهل ت�سحيح������ه من خالل 

لكتروني المعروفة، التي  مواقع التوا�سل االإ

تحّدد عملياً العالقة ب������كل اأطياف الحياة 

االجتماعية والعالقات الدولية، ومن خالل 

عالم الغربية كذلك. و�سائل االإ

يختلف هوؤالء الن�سطاء عن ال�سحفيين، 

باأّنهم ال يكترث������ون بالمو�سوعية، والبحث 

عن الحقيقة وعن اأي �سيء اآخر.

بالن�سب������ة له������م النا�س مق�سوم������ون اإلى 

ق�سمين: نحن وه������م. نحن دائماً على حق 

بغ�������سّ النظر عن الحقائق، هم دائماً على 

خطاأ. عندما يحّددون من نحن؟ ومن هم؟ 

�سوف ال ينطلقون من قناعاتهم، بل ا�ستناداً 

عالم الغربية وم�سادر-  اإلى راأي و�سائل االإ

نترنت المعروفة. االإ

أدوات������ه  بي�������س وا ي�ستخ������دم البي������ت االأ

ميركي������ة  االأ المركزي������ة  )المخاب������رات 

نترنت و�سبكات التوا�سل  والبنتاغ������ون(، االإ

االجتماعي من اأجل قلب اأنظمة الحكم حول 
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العالم، منذ ع������ام 2000م تقريباً. فقد تم 

عالمي،  تاأ�سي�س �سناعة متكاملة للت�سليل االإ

والتالع������ب والتحكم بال������راأي العام. حيث 

واالفترا�سيون  الواقعيون  الن�سطاء  يحاول 

باأمر من وا�سنطن تكوين قناعة لدى الراأي 

العام، »بعفوية« االحتجاجات ال�سعبية، لكن 

عملي������ات الحرب النف�سية الت������ي تمار�سها 

أّنها »التعبير  م على ا هذه الموؤ�س�سات، فتَُقدَّ

الحّر للراأي العام«.

»الربي������ع  خي������رة  االأ ح������داث  االأ كل  اإّن 

أو م������ا  العرب������ي«، و»الث������ورات الملّون������ة«، ا

يح�سل في اأوكرانيا، ه������ي مثال نموذجي 

لكيفية ا�ستخدام الواليات المتحدة للحالة 

غير  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية 

ح������داث تغييرات  الم�ستقرة ف������ي البلد، الإ

راديكالية في اأنظمة الحكم في هذه الدولة 

أو تلك، وفقاً لمخططاته������ا اال�ستعمارية.  ا

 اإلى الدور 
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وت�سي������ر الكثير من الوثائ������ق

االجتماعي،  التوا�سل  ل�سب������كات  الرئي�سي 

وخا�ّسة )الفي�سبوك( و)التويتر( في تنظيم 

احتجاجات »الربيع العربي«، وتجنيد قوى 

المعار�سة لزعزع������ة اال�ستقرار ال�سيا�سي. 

وبم�ساع������دة �سب������كات التوا�س������ل، ن�سق������ت 

بي�س في م�سر، وتون�س،  اأدوات البي������ت االأ

واليمن، والجزائر، و�سورية، وفي اأوكرانيا 

كذل������ك، توزيع المجموع������ات االحتجاجية 

من ال�سكان، وجمعتهم في النقاط المتفق 

عليها، من اأجل اإقامة تظاهرات احتجاجية. 

كما وح�سل بم�ساركة ن�سطة من قبل اأجهزة 

اال�ستخبارات الغربية، تجنيد النا�س للقيام 

باحتجاجات معادي������ة لل�سلطات من خالل 

اإر�سال دعوات ون�سر اإعالنات �سيا�سية في 

�سبكات التوا�سل.. اإلخ.

ميركية  لقد اأعلنت وزيرة الخارجية االأ

هيالري كلينتون ع������ام 2010م �سراحة اأن 

الوالي������ات المتحدة خ�س�س������ت عن طريق 

وزارة الخارجي������ة 25 ملي������ون دوالر عل������ى 

قل �سنوياً، لم�ساندة المدّونين والن�سطاء  االأ

نترنت، من اأج������ل ا�ستخدامهم في  على االإ

الحركات  وتن�سي������ق  عالمي������ة  االإ الح������رب 

. كم������ا واأعلن������ت �سحيفة 
)13(

االحتجاجي������ة

الغاردي������ان البريطاني������ة ع������ام 2011م عن 

ميركية برنامجاً  اإع������داد وزارة الدف������اع االأ

اإلكتروني������اً خا�ّس������اً، م������ن اأج������ل التالعب 

والتحكم بمزاج اأع�س������اء �سبكات التوا�سل 

االجتماع������ي، بم�ساعدة �سخ�سّيات وهمية 

مت�سل������ة على ال�سبكة، تعم������ل على التاأثير 

نترن������ت،  االإ م�ستخدم������ي  عل������ى  العقل������ي 

ميركية.  وت�ساه������م في ن�س������ر الدعاي������ة االأ

�سّمي������ت العملي������ة »ال�س������وت ال�س������ادق«، 

 Operation Earnest Voice،(

OEV(. فق������د اأعلن ق�س������م الدرا�سات في 
ميركية »DARPA« عام  وزارة الدفاع االأ

عداد -�سمن هذه  2011م، عن مناق�سة الإ
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العملي������ة- برنام������ج خا�س ا�سم������ه »و�سائل 

ع������الم االجتماعي������ة ف������ي االت�س������االت  االإ

 Social Media in( �ستراتيجي������ة«،  االإ

Strategic Communication(. لقد 
ُكتب في المالحظة التو�سيحية للمناق�سة: 

»تتب������ّدل القوات الع�سكري������ة في الظروف 

التي تُنّفذ فيها العملية، ب�سرعة تحت تاأثير 

نترنت، و�سبكات التوا�سل  المدّونات في االإ

االجتماع������ي، وخدم������ات تب������ادل الملّفات 

)مث������ل اليوتيوب( وتكنولوجي������ات الهواتف 

المحمولة. واإّن ن�سر الخدمات االجتماعية 

يمكن اأن يح������دث تاأثيراً كبيراً على طبيعة 

لهذه  الفّع������ال  فاال�ستخ������دام  النزاع������ات. 

الخدمات، ي�سمح للقوى الع�سكرية بتنفيذ 

.
)14(

أكثر نوعية للعملية« مرافقة اإعالمية ا

ت������م توقي������ع العق������د المنا�س������ب بي������ن 

القي������ادة المركزي������ة للوالي������ات المتح������دة  

 Ntrepid م������ع �سركة )CENTCOM(

الكاليفورنية، التي ُرّخ�ست لهذا الغر�س، 

لتنفي������ذ هذا البرنامج، عام 2011م، بمبلغ 

ولى  2،76 مليون دوالر. نّفذت المراحل االأ

لعملي������ة »ال�س������وت ال�س������ادق«، »بنج������اح« 

أّم������ا التط������ّورات البرمجية  ا في الع������راق، 

 
ّ
الجديدة، فقد ا�ستخدم������ت ك�سالح نف�سي

�س������د مناه�سي الحرب. ثم تبع ذلك زيادة 

لتموي������ل العملية و�سلت اإل������ى 200 مليون 

دوالر، حي������ث ا�ستم������ّر ا�ستخدامها في كل 

ال������دول الم�ستهدف������ة م������ن قب������ل الواليات 

. ويعتبر خب������راء المخابرات 
)15(

المتح������دة

ميركي������ة والبنتاغ������ون، هذه  المركزي������ة االأ

العملي������ة كمكّون هام جداً، في حل مهمات 

يديولوجي المو�سوعة  التفّوق ال�سيا�سي- االأ

بي�س في هذه المناطق. من قبل البيت االأ

اإّن هذه التقنية موجه������ة ال�ستخدامها 

في )الفي�سب������وك( و)التويتر(، حيث تعطي 

م،  اإمكانّية التوا�سل مع المدّونين بلغتهم االأ

وردو والبو�ستو  اأي بالعربية والفار�سية واالأ

ولغات اأخرى. وي�سم������ح البرنامج الجديد 

الم�سّم������م، بالتوا�سل على م������دار ال�ساعة 

أّي عدد كان، مهما كبر  في محادثات، مع ا

نترنت، ومحادثات  من المدّونين عل������ى االإ

أ�سخا�س بعينهم. وتقوم وزارة  »الت�س������ات« وا

ميركية، بتنفيذ اال�ستخدام الفعلي  الدفاع االأ

لبرنام������ج SMISC، �سم������ن نطاق عملية 

»ال�س������وت ال�سادق«، �سوّية م������ع حلفائها. 

فقد �سّرح الناطق ال�سحفي با�سم القيادة 

المركزية بيل �سبيك�س، اإن ت�سميم برنامج 

SMISC، ي�سمح با�ستخدام المدّونات في 
لكتروني������ة الخارجية، من اأجل  المواقع االإ

مواجهة »الدعاي������ة المعادية خارج حدود 

.
)16(

الواليات المتحدة«

يعم������ل برنام������ج »ال�س������وت ال�سادق«، 

وبرنام������ج SMISC، الذي يدخل �سمنه، 

عل������ى ال�س������كل التال������ي: يتم اإن�س������اء �سبكة 
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المت�سلين  الوهميي������ن  �سخا�������س  االأ م������ن 

نترن������ت، بعالم������ة ت�سجي������ل محلّية في  باالإ

عالم������ي في مختل������ف الدول  الف�س������اء االإ

الم�ستهدف������ة. يت������م نتيجة ه������ذه الطريقة 

أ�سخا�س واقعيين  ا تكوين انطباع بوج������ود 

وفعليين، موجودين في مناطق مختلفة من 

العال������م، مت�سلين بال�سبكة. حيث يعد لكّل 

من ال�سخ�سيات الوهمي������ة »خرافة �سيرة 

ذاتي������ة« منف�سلة، وتفا�سي������ل »�سخ�سّية«. 

أّنه ي�ستحي������ل ك�سف عملية  يج������ب التنويه ا

�سخا�������س الوهميين،  التالعب به������وؤالء االأ

ي�سبحون  والذين  نترن������ت،  باالإ المت�سلين 

ب�سرع������ة، محل ثق������ة المدّونين المحليين. 

ي�سم������ح هذا البرنام������ج لمراقب واحد من 

محطة المراقبة الخا�ّسة، اأن يتابع عملية 

أ�سخا�س  التوا�س������ل م������ع اأكثر من ع�س������رة ا

عالمي، موجودين  واقعيين في الف�ساء االإ

في اأماكن مختلفة من العالم.

راأي  وح�س������ب  البرنام������ج  ه������ذا  اإّن 

قي������ادة البنتاغون والمخاب������رات المركزية 

ميركية، ي�سمن »غطاًء ممتازاً وحججاً  االأ

قوّية للرف�������س«. حيث يتم با�ستخدام هذه 

التكنولوجي������ا، ت�سمي������م زائ������ري �سفحات 

نترنت، وغر�س العداء القومي والعرقي  االإ

هداف  وال�سيا�س������ي في عقوله������م، وفقاً لالأ

المو�سوع������ة من قبل المخابرات المركزية 

.
)17(

ميركية والبنتاغون االأ

فع������اًل لقد ك�سف موظ������ف المخابرات 

ميركية ال�سابق اإدوارد �سنودن،  المركزية االأ

ميركي������ة والبريطانية  باأن المخاب������رات االأ

قد مار�ستا وتمار�س������ان الدعاية من خالل 

�سب������كات التوا�س������ل االجتماع������ي في دول 

مختلفة بهدف تنفيذ �سيناريوهات »الربيع 

.
)18(

أو »ثورة ملّونة« العربي« ا

ح�س������ب معلوم������ات غالين������ا غرينفالد 

ال�سحفي������ة العاملة في جري������دة الغارديان 

ّول مّرة الوثائق  البريطانية، التي ن�سرت الأ

ميركية  ال�سرّي������ة لموظف المخاب������رات االأ

ال�سابق �سنودن، ب������اأن اأجهزة اال�ستخبارات 

الغربي������ة، تنظ������ر اإل������ى �سب������كات التوا�سل 

االجتماع������ي، كو�سيل������ة منا�سب������ة للتالعب 

والتحكم بالراأي العام. كما تك�سف الوثائق، 

كيفي������ة ا�ستخدام هذه ال�سب������كات من اأجل 

يديولوجيا الغربي������ة، والمعلومات  ن�س������ر االأ

الكاذب������ة والت�سويهية بحق ال�سيا�سيين غير 

.
)19(

المرغوب بهم

لقد ورد كذلك في من�سورات غرينفالد 

مقاطع من تقرير مركز العالقات الحكومية 

البريطان������ي تحت ا�سم »علم النف�س: درجة 

جديدة ف������ي تطوير العالق������ات«. يتحّدث 

التقرير ب�سكل خا�������س، كيف نوق�ست عام 

أثناء اأح������د االجتماعات الدورية  2010م، ا

لممثلي المخاب������رات البريطانية والكندية 

ميركية،  واالأ �سترالي������ة  واالأ والنيوزيالندية 
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جنبية،  طرق ت�سويه �سمع������ة الحكومات االأ

با�ستخدام »الدعاية«، و»الكذب«، و»الر�سائل 

في  الخا�ّسة«  و»الق�س�������س  الجماعي������ة«، 

.
)20(

�سبكات التوا�سل االجتماعي

كم������ا ورد في التقري������ر اأن اأحد اأهم 

أه������داف منّظميه: ا�ستخ������دام تقنيات  ا

نترن������ت للتحري�س على هذا الحدث  االإ

الواقع������ي  الف�ساءي������ن  ف������ي  ذاك  أو  ا

واالفترا�س������ي، وتم ف������ي التقرير �سرح 

الذين  ال�سحفيي������ن،  »انتق������اء  كيفي������ة 

يمكن ا�ستخدامهم في ن�سر المعلومات 

ال�سرورية«.

تعمل على �سبيل المث������ال في اأوكرانيا 

منظمة تح������ت ا�س������م USAID بالتعاون 

)النه�سة(،  »فازراجديني������ا«  �سن������دوق  مع 

ميركي �سور�س(.  عم������ال االأ )تابع لرجل االأ

أولي������غ ت�ساري������وف المر�سح  وق������د ح������ّدث ا

ال�سابق لرئا�سة الجمهوري������ة في اأوكرانيا، 

عن طريقة عم������ل ه������ذه الموؤ�س�سة قائاًل، 

اإن موظفيه������ا ي�ستعينون بخدمات »المركز 

مق������ره هولندا.  لل�سحفيي������ن«  وروب������ي  االأ

تطرح ه������ذه الموؤ�س�سة م�سروعاً تحت ا�سم 

»MediaNet«، يتلّخ�س جوهره في تاأ�سي�س 
�سبكة في اأوكراني������ا لل�سحفيين، ومدّوني 

نترن������ت، ون�سط������اء �سب������كات التوا�س������ل  االإ

عالم،  االجتماعي، وروؤ�ساء تحرير و�سائل االإ

واأع�ساء المنظم������ات االجتماعية والقادة 

ال�سباب، مم������ا ي�سمح للوالي������ات المتحدة 

تقوي������ة تاأثيرها على العملي������ات ال�سيا�سية 

وكرانية. كم������ا وينّفذ حالياً  الداخلي������ة االأ

وكرانية وبتمويل مبا�سر  را�س������ي االأ على االأ

ميركية  من حكومة الوالي������ات المتحدة االأ

عالمي  االإ »الم�سروع   ،USAID ومنظمة 

تقّدر  وكراني )U-Media(« بميزانية  االأ

بحوالى 14 ملي������ون دوالر. حيث تم خالل 

تنفيذ هذا الم�سروع اإعداد اأكثر من 1220 

تلفزيونياً،  اإذاعياً و270 برنامجاً  برنامجاً 

أكث������ر م������ن 3700 اإعالمي  وت������م تدري������ب ا

عالم المختلف������ة وو�سط-  م������ن و�سائ������ل االإ

.
)21(

نترنت االإ

1- http://www.vedomosti.ru/tech/news/25796811/
أ�س�ست  أّول قمر �سناعي، ا نترنت: في عام 1958م ورداً على اإطالق االتح������اد ال�سوفييتي ا مراح������ل ت�سكل االإ  -2

ميركية وكالة الم�ساريع البحثية الم�ستقبلية. )وفي عام 1972م، تغّيرت ت�سميتها واأ�سبحت  وزارة الدفاع االأ

DARPA(، عمل������ت م�ساريع هذه الوكالة- على تاأ�سي�س منظومة لنقل المعلومات بين الكومبيوترات �سمن 
أربع جامعات في غرب  �سبكة، �سمّيت Arpanet، والتي عليها اأن تعمل حتى في ظروف الحرب. واأقامت ا

الواليات المتحدة عملت على اإعداد هذه ال�سبكة.

الهوام�ش
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ت������م ع������ام 1969م اأول اإر�س������ال للمعلوم������ات بين جامع������ة كاليفورنيا في لو�������س اأنجلو�س، ومرك������ز �ستينفور 

للدرا�سات.

وفي ع������ام 1983م تحولت Arpanet اإلى بروتوكوالت لتوحيد ال�سب������كات، واأ�سبح ا�سمها حتى يومنا هذا 

نترنت عن طريق الخط الهاتفي، واأ�سبح عام 1991م متاحاً  Internet. تم في عام 1990م اأول تو�سيل لالإ
ال�ستخدام الجميع.

3- http://ru.fbii.org/history/823.html.

4- http://econbez.ru/news/cat/9801/.

5- Ibid.

6- Ibid.

7- Ibid.

8- http://www.for.kg/public_reporter-212-ru.html.

9- Ibid.

10- Ibid.

11- Ibid.

12- http://voprosik.net.

13- http://ru.journal-neo.org.

14- Ibid.

15- Ibid.

16- Ibid.

17- Ibid.

18- http://russian.rt.com/article/26678.

19-	Там	же.

20-	Там	же.

21-	Там	же.
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اأديب و�ساعر �سوري. ❁

ق�صى! احلّد الأ

غ�سان كامل ونو�س

❁

قْل لي 

ق�صى ِّي في الحدِّي في الحدِّ الأ ي في الحدني في الحدّن    اإ

ٍ
       بيَن جموِح ظالم

ور النور الّنور وا�س              ونوا�س              ونُوا�ِس

قْل لي 

ىصىصى صق�صق� ي في الوجعني في الوجعّني في الوجِع الأ   اإ

قىصقىصقى ص�ص� أ           كي ا

 قْل لي 

وطصوطصوَط تمادى ص ال�ص ال�   اإّن

ىظىّظى ظصظص ص ت�ص ت� وطصوطّصوَط ّ     وال� ص     وال�ّص     وال�

ٍ          في ولٍه          في ولٍه منذور

بداع الإ
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قْل لي

ُبقى ال�صبُربقى ال�صبُر
أ ألقى ما ا   كي ا

          وما األقى من قدٍر..

أرٍق وحبور!     بمزيٍد من ا

❁    ❁    ❁

ق�صى ُّهذا الحدُّهذا الحدُّ الأ

همصهمصهُم وعيد؟! صم �صم � أ ا    وعٌد

يد؟!صيد؟!صيد؟! ص ن�ص ن� ُ�صداءُ�صداءُ
أ ا أْم ا    حزٌّ

ُلُجلةلجلةلُجلٌة لجم جلجم ُج اأ مكمْكٌم ك   حك   ُح

ُخُرخُر
آ ا رىصرىصرًى صم م�صم م� أ    ا

عظم ّ الّرجع الرجع الّرجِع الأ        �صوَب

صو و�صو و�صوؤاُل يقين؟! ٌم خدٌرم خدٌر
أ   ا

ق�صى ُّهذا الحدُّهذا الحدُّ الأ

اأق�صى مهمَهٌم ه   نه   نَ

رانصرانصران صق�صى للخ�صق�صى للخ� اأ          اأم جوٌع

أم بوٌح ا    فقٌد

أم نكران؟!        ا

❁    ❁    ❁

قْل لي

ق�صى َّ الحدَّ الحدَّ الأ د حد َحدَّ نمنَمْن

هتهتَُه تمتَم م�صم�ْص َلقى َو�صلقى و�صلقى َو
أ ا نمنَمْن

          في المعنى 

ّ لّوح لوح لّوَح بالمهماِز نمنَمْن

؟!مر؟!مِر؟! عيد   بعيد   بُعيَد الأ

ُلوُحلوُح لوح يلوح يَ أيَن المهماُز  وا

        على غاربِة العمِر

ّ الّريح الحيرى؟! الريح الحيرى؟! الّريح الحيرى؟! ِ         وفي بارقِة         وفي بارقِة

تَْعَبني أيَن المهماُز ااْلأ ا

      في مدِّ الغاياِت

          واأغرَقني   

            في الّنفِق المر�سوِد

و�سّرَخني         

خدود.. أِ االأ              في نتا

خدود؟! أيَن االأ ا

م�سكيٌن يا حّداً اأق�سى

أّني الم�سكين؟! أم ا    ا

هل ت�سحُك مّني

أم اأ�سحُك منَك     ا

          ومّني!

أّني ناورُت وجادلُت  لوال ا

            بما ال اأدري

أّني �سّككت و�ساك�سُت لوال ا

آليت..          وعانيُت وا

           على روحي القربان

أّني..  لوال ا

  لنذرُت لنف�سي حّداً اأق�سى

    وم�سيُت بال هدٍف  

أو �سّجيل!         ا

أّني لوال ا

ق�سى أّرقُت الحدَّ االأ    ا

ق�سى  االأ
ُ
أّرقني الوعي   ا

لطويُت �سراعي

   وعبرُت بال ح�سبان! 

ق�سى هذا الحدُّ االأ
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     وهٌم اأق�سى

أم َعوٌد      ا

أم بدءٌ        ا

         اأم �سلّيل؟!

❁    ❁    ❁

ق�سى م�سكيٌن يا الحدُّ االأ

ال لوَن وال بُ�سرى

ال خمَر 

   وال اأمَر

       وال ذكرى..

هل اأحظى منك باإثم

          اأو مرحى؟!

كيف و�سلَت اإلى..

     اأم جئَت بال اإذٍن؟!

كيَف عرفُت باأّني

  رهُن خطيئِة اإرٍث كبرى 

أّني ياأكلني الندُم      ا

        وقد يدميني الغ�سُب 

               وال حول وال..

فالخوُف رماني 

�سِد الالهِث في الرَّ

    والّزهُد موات..

والح�سرةُ قادتْني

     �سوَب ُذلوِل ال�سكوى

والورُع المكتوُم

   يراود اإح�سا�ساً بالجدوى

ونداءُ التنويِم 

      اأق�سَّ 

       الولَع النافَر في �سرج حياة 

والرجُع الفاتُر

     راوَد �سيَل الّدم الناب�ِس 

�سهى        عن توٍق للجري االأ

�سُن مزرعٌة والوقُت االآ

         لل�سلواِت الحّرى  

           ودبيِب الذكرى!!
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�ساعر �سوري.

 

❁

ر�ض عا�صمة جديدة للأ

حمي الدين حممد

❁

َن، �س�أعترف الآ

�ي�ي� يديْن.. �ي بق�ي بق� ي بقني بقّن اأ

�و�س�و�س�عة دهري على ج�سد

�ي�ي�.. يويوؤ و رو ر قفقْفِق الأ

�تع�تع�لي تعستعس س« تثير ا�س« تثير ا� �حم�حم�مُة »نوٍح

يميّمي أ دمعة اأ اقراقرا ف�أ

رفتينسرفتينسرفتيْن.. سعلى �سعلى �

�ق حولي، مراي�ق حولي، مراي� تقول: اأحّد

أبي�ْض، وليلي طويْل ا �نه�نه�رَك

نع نف�سي، سنع نف�سي، سنع نف�سي،  س �س � �ن�ن� أ ي؟  مني؟  مّني؟ ا اأتخجُل

وتي دليلسوتي دليلسوتي دليْل سو�سو�

ْ للحبْر  للحبر  للحبْر اأهوى �ن�ن� مثلَك أ ا

ُذبني الحلُمذبني الحلُم �ج�ج� جيجيُ

بداع الإ
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ويغفو نهاري على �سكرتيْن..

أنثى وقلبي مظلة �

يتسيتسيُت �إليك جهار�ً س ما م�س ما م� �إذ�

فسفسُف جرحي، سكا�سكا� أ �

احاساحاساحاً سلبخيل و�سلبخيل و� � فيندى �لمجاُز

وتعرى خطاي، 

على دفء قلبي،

ع �سنينورجع �سنينورْجع �سنيْن

�سى،رك تن�سى،رك تنْ�سى، �و مز�و مز� أ فال تبتعْد.. �

ُ يك�ُسر ما بعد بابي �سو يك�سر ما بعد بابي �سو يك�ُسر ما بعد بابي �سو�ْي يءسيءسيَء سوال �سوال �

ُلقو�ُسلقو�ُس �سهمي،  � ربسربسرَب س �س � على عجٍل

فكنَت بالدي، وكنت �سالحي، 

ت مدوكنت مدوكنْت مد�ْي

سعلى بعد رم�سعلى بعد رم�س �أر�ك بقربي

ياع منياع مّني اع منساع منس س ما �س ما � رسرسُر سب�سب� افافاأ

ُوقد ُعدوقد عدوقد ُعْدت في �لحرب،

ماالسماالسماالً س، �س، � ي، يميناسي، يميناسي، يميناً، جنوباً ستم�ستم�

عودسعودسعود�ً، و�أرجوحة �لعمر،  س�س�

عادْت حديث �ليديْن..

َيقظَتيقظَت ناري
أ ة فة ّفة �لقلب � فسفس سعلى �سعلى �

ك حار�س معنى نك حار�س معنى ّنك حار�س معنى  اكاكاأ

رطرِطْر يح تريح تُريح �لخو�

وقي بعيدسوقي بعيدسوقي بعيد�ً، سوحين تهاتف �سوحين تهاتف �

ْلمعاجْملمعاجْم.. � تفيُق

أنقى،  أللّون � أللّون � �إليك.. وقد رجع �

و�ْن ى وغنى وغّنى �الأ

اإليَك.. وقد �سعد النجم اأعلى، 

يزوُر المكاْن

على حافِة الكون باكرُت اأفقي، 

أناجي الّظهيرةْ ا

واأهدي اإجازة �سم�ٍس

ر�س لعا�سمة االأ

فيرةْ اإذ ما تدوُر لتلقي ال�سّ

اأعاتب �سفحة مائي..

فتعيا رياحي، 

لتم�سي ال�سفينْة

أ�ساأل: هل غرقت دون نجوى وا

رياح ال�سفينْة؟!

ت�ساطرني البوح

حين تنادي:

وحين على وهج ال�سوء

تْزرع عْمراً

وت�سكُن ماء الخيال ن�سيداً،

تعود طقو�س الروابي اأمنيْة

ر�س وحدي �ساأر�سُم عا�سمة االأ

مير على كتف الماء اأحلى  واأنت االأ

تقود ال�ّسفينْة..

فكيف يراودك اال�ستعال بطيئاً

وتخ�سى هالل التعاويذ،

اإذ ما تكوُن رهينْة؟!

اأما زلَت مثلي تحبُّ بالداً؟!

على ركبتيها �سراخ القبائل نادْم!!
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اأما زلَت في �سغب الموج

ت�ستر عري ال�سفاْف

وي�ساأل عنك الجماْن

أنثى بخيلَْه؟! أ�سرار ا وقد كنَت تعرف ا

تروُح، تجيءُ، كاأنك كاهُن ع�سٍر

يعاند كّل الو�سايا

ويختبر اهلل في لحظتين

هناك حمامة نوٍح

واأمي �سجينْه..

�سمعُت الحمامة تحكي 

مي: تقول الأ

�ستاء اأخيْر

ر�س فيه تو�ساأت االأ

و�سلّت نوافْل

�ستاءٌ بعيد.. يزور ال�سواحي

يفاجئ نوم الغواني

و�سمَت الحيارى، 

وطيَف الر�سائْل..

�سريُر الظهيرات ي�سكب ع�سقاً

وخلف التالل اأ�سابع مزج وليٍد

وخ�سلة ع�سٍب تحاوْل

تعاليَت يا اأفُق عن كّل �سكٍّ

�سطر البي�س ي�سفو زماني وفي االأ

ويخر�ُس كفر العمائم..

كاأني وقد رّف �سمتي، 

اأراك جديداً، �سعيداً، 

تغّطي ذراع الخمائْل

ٍ
وما زلَت لي كّل وحي

فتوقظ حلم ال�سواقي

وتغوي طيور البيادْر

أ�سكو وعوداً هرعُت لبابَك ا

لتحطم هذا ال�ّسواْد

ويهرم تحت المدارات

خيط ال�ّسواتْر..

لئن نزل البرد فينا عجوالً، 

لئن ترك الوهم فينا طلوالً،

تذّكر.. �سالة ال�سفاه على خّد طفٍل

رمتْه ال�سماء، 

و�سارت قوافْل..

فاإْن خا�سموَك لتعرى، 

أو تهاجْر فال تكتئْب، ا

هنا كّل حيٍّ يعدُّ الثواني، 

هنا جّرة ملح العذارى، 

تغافل مائي فاأْطُهو

أقاوْم،  ا
ْ
وخبزي ينبهني كي

أ�ساألُه: عن رحيلك ع�سراً وا

كاأّني ذكرت المالحْم..

وقيل: هناك يٌد رطبة

تجمع ال�سم�س في كذبتيْن..

فمنذا يهاتُف �سم�ساً،

اإذا رحلْت تتبّدى، 

�ساوْر؟!.. تريح االأ
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كاأني خبرُت الحمامة �سراً

لتروي نجاتي،

وقد نع�س الراح ظهراً

ما�سي ليوجز كّل االأ

فترثي الحمامة

كّل الحزانى، 

وتن�سى حرير ال�ستائر، 

في كهِف �ساعْر

، أْفُق عن كلِّ ندٍّ تعاليَت يا ا

�ساآوي اإليك

وكّل الممالك روؤيا

نامل لتغفَر ذنْب االأ

اإذ ما تداوي جروح الخوالي

وائل وتكتَب ع�سر االأ

أْفُق عن كّل �سكٍّ تعاليت يا ا

فما زلت رغم خريفك تهوى، 

تعانق روما، 

وت�ساألها عن �سالٍف

وعن بردى، اإذ يخا�سر بابْل

حمامة »نوٍح«

اأعادت خياري

عرفُت نداء القيامة وحدي

أ دمعة اأمي وما زلت اأقرا

وقد لّوحت من بعيٍد

:
ْ
ونادْت تعالي

أنثى تقاوْم نبوءة ا

ففي كّل مع�سّيٍة غاَب ظّل

وفي كّل ق�سٍر تباكْت محاوْر

�ساأحيا اأ�سيء ال�ّسراج

على كفها رغم جْرحي

لتبقى على �سرفتي

كّل وقٍت،

ن�سيُر معاً للغناء

ونعرف تلك المداخْل

متى يقرع الباب غاٍز 

ت�سجُّ رياحي

، ويحترق الماء في كّل فجٍّ

وكّل المعابْر..

ر�س وحدي �ساأر�سُم عا�سمة االأ

وبْوُح الّن�ساء بالغة �ساِعْر
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مري العجوز الأ

ترجمة: �صالح دهني

❁

ياشياشياً قبيل �شهر واحد  شكان ال�شتاء قا�شكان ال�شتاء قا�

أنا  ي، وفيما شي، وفيما شي، وفيما ا شمن كان������ون الثاني الما�شمن كان������ون الثاني الما�

ثالم  ريف الماء من الشريف الماء من الشريف الماء من الأ شنكب على ت�شنكب على ت� أ ا

د شد شد  شيف�شيف� ل كيما ل كيما ل المزروعة قمحاً و�شوفاناً

الحب ف������ي التراب، كانت قد تعاقبت 

لثالث������ة �شهور من جليد لثالث������ة �شهور من جليد ليرحم. اأجل، 

ل �شتاء عرفته في شل �شتاء عرفته في شل �شتاء عرفته في اإنكلترا.  شى ف�شى ف� ى ف�شى ف�ش شق�شق� أ ا

يلة لت������رك الدواب في شيلة لت������رك الدواب في شيلة لت������رك الدواب في  شما من و�شما من و�

أية  الحقول، فم������ا كانت تج������د فيها ا

ى  ى ذار م������ا كان تبقى ذار م������ا كان تبقَّ مراع. ف������ي نهاية اآ

نانها. فقد شنانها. فقد شنانها. فقد  ش�ش� أ لدينا عملياً �شيء تحت ا

ى في الحظائر  ى في الحظائر نفد العلف وماكان تبقى في الحظائر نفد العلف وماكان تبقَّ

������وى ن������درة م������ن اللف������ت المتجمد ش������وى ن������درة م������ن اللف������ت المتجمد ش������وى ن������درة م������ن اللف������ت المتجمد  ش�ش�

بداع الإ

اأديب وقا�س ومخرج �سينمائي �سوري. ❁

أليف: ديفيد كارنت 

ترجمة: �صالح دهني
أ

ترجمة: �صالح دهني

اتاتا
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والفا�س������د، ف������ي حين يكلّف عل������ف الك�سبة 

غالياً، فبات علينا تغذي������ة البهائم بما كان 

ي�ستخ������دم في الظروف العادي������ة كمفار�س، 

من مثل اأوراق ال�سجر المت�ساقطة، وجذور 

الفا�سولي������اء والق�������س المف������روم. ولجع������ل 

الخلي������ط م�سهياً، كنا نزي������ده بع�س الك�سبة 

أو 4  ولب اللف������ت. ونر�س الكل اأحيان������اً. 3 ا

ليترات من ع�سير ق�سب ال�سكر في �سطل 

ماء �ساخن.

حين كنَّا ننقل الزبل خارج الحظائر، كان 

�سرب من الطيور الجائعة يرافقنا، �سعيفاً 

هزياًل اليق������وى اإال بكثير من الن�سب، على 

تفادي المذاري اأو حذوات الجياد.

ول������ى كل �سباح اإيالء  كانت مهمت������ي االأ

مير  مير العجوز. فق������د كان االأ العناي������ة باالأ

في زمان انق�س������ى ح�سان �سيد، ومن بعد 

ح�س������ان جر و�سحب. ومنذ �سنوات بات هو 

الذي يقود اإلى المحطة عربة الحليب. في 

ذلك ال�ستاء جرحت ركبتاه. واأ�سابه من بعد 

نا�سور في الكت������ف. تّم �سق النا�سور لتي�سير 

ال�سيالن، لك������ن مامن �سيء اأفاد، فما اأمكن 

َرتَْقُه. 

مير  كن������ت كل �سباح، اأعال������ج ركبتي االأ

العج������وز وكتفه فيم������ا كان يظ������ل منت�سباً 

اأمام������ي، متجمداً، بال ح������راك، كما لو كان 

ح�ساناً من خ�سب.

اإنه الزمن بال ريب.. وعدا ذلك ما كان 

مير �سوى  ى لالأ هنال������ك علف يوؤكل، فما تبقَّ

حفنة �سحيحة من ال�سوفان كل يوم.

أ�ستغرب حي������ن بلغن������ي ذات �سباح  ث������م ا

مبكر، كان ذاك في 23ني�سان، ح�سبما اأذكر- 

مير مات. �س������اح توم ناي يبلغني النباأ  اأن االأ

رى  أنا اأجت������از الباحة. ولجت الحقل الأ فيما ا

خيرة.  الح�سان العجوز للمرة االأ

كان الثل������ج قد هطل خالل الليل، طبقة 

ر�س، ف������وق الثلج، عند  بي�س������اء تغط������ي االأ

داً،  مير ممدَّ أ�سف������ل �سجرة التف������اح، كان االأ ا

وكتلة بي�ساء ال تكاد تختلف عن طبقة الثلج 

القذرة تجمدت عليه من نقاط ماء �سقطت 

غ�سان. من االأ

أنظ������ر اإليه مفك������راً باأننا لو كنا  وقفت ا

 
ّ
ن، لوّفر علي أ�سهر من االآ ذبحن������اه قبل �ستة ا

قدراً كبيراً من عمل الجدوى منه.

م������ا انق�ست فت������رة حتى خ������رج م�ستر 

هك�ستيبل من ال������دار وجاء ين�سّم اإلي. كان 

قاً، كمث������ل فار�س. يرتدي �سدراً  أنيقاً، مزوَّ ا

بتربيع������ات، وبنط������ال فرو�سية م������ن قما�س 

غري������ب. لكان يمكن للم������رء اأن يتمّرى على 

لئ لكث������رة التلميع. كان  جلد جزمته المتالأ

الثلج ينزاح باحترام عن نعليْه.

كان لمعلمي مزاج وقور. قال لي:

)غارنت، م������ات اأميرنا التعي�س، خدمني 

أب������ي فيما ال يقل عن  باإخال�������س، ومن قبُْل ا

مير يكبرن������ي عمراً،  ثالثي������ن �سن������ة، كان االأ
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وَّل ح�سان اأمتطيه وي�ساورني اإح�سا�س 
أ كان ا

مير  �سى لفقدانه.. كنت ل�سيقاً باالأ عميق باالأ

خ������رى، ما كان له ظل  أكث������ر مني بدوابي االأ ا

من نقي�سة، هذا الحيوان الطيِّب.. كثيراً ما 

أنني  أق������دم له قطعة �سكر. اأنت تعرف ا كنت ا

أبداً بذبحه. غي������ر اأن جهودي كلها  أرغ������ب ا ا

للمد بعمره كانت بال ج������دوى، ومهما كان، 

أتمنَّاه  فكلنا �سوف نموت ذات ي������وم. كل ما ا

حين تحل �ساعتي اأن يبكي اإن�سان ما فقدي 

أنا اأبكي موت اأميري العجوز..(. مثلما ا

تم التلفظ بهذا كل������ه بتفخيم كبير، ولو 

ا�ستمر لنزعت قبعت������ي. غير اأني قّدرت اأن 

ف�سل اأال اأفعل. من االأ

ن، ياغارن������ت، لم يبَق اأمامك �سوى  )واالآ

مير( قال هك�ستيبل ذلك وتابع: اأن تدفن االأ

)احفر له في مخ������زن التبن حفرة، في 

الجه������ة الي�سرى من ال�سي������اج. هناك دفنت 

كل دوابي الت������ي كانت طيبة معي، وخدومًة 

أراها مجتمعة.  باإخال�س. اأحب ِفْك������رةَ اأن ا

لعل������ك تجد في ذلك �سرب������اً من العواطفية 

أنا.. اآمر بدفن  الفائ�سة؟ نعم لكن هك������ذا ا

خرى  العجول المولودة ميت������ة، والدواب االأ

م������ن ذاك الن������وع في الجه������ة المقابلة على 

اليمين.

مير على الي�سار(. مكان االأ

�ِسْرنا مع������اً حتى مخ������زن التبن. هناك 

اأ�ساف المعلم كلمة اأخرى:

)ال يهمني كم ِم������َن الوقت �ستق�سي في 

أكث������ر ما يهمن������ي، ياغارنت،  ه������ذا العمل. ا

اأن تك������ون الحفرة جي������دة. احفر حتى عمق 

مترين، اإلى مترين ون�سف(.

اأمتعني العمل على حفر ال�سريح. تلك 

كان������ت �سربة حظ. لم يكن العمل كريهاً: اإذ 

هو يغير من نمط اأعبائي في المزرعة، ثم 

أنني ل������ن اأكون مالحقاً. قم������ت فعاًل بعمل  ا

جيد، اقتلع������ت الع�سب بداي������ة وجعلته في 

ه������ا على نحو ما راأيت  ألفُّ ربطات متطاولة ا

على اأر�س الغولف.

و�سعته������ا جانباً، بترتي������ب تام، وبا�سرت 

الحفر. فما حلَّ������ِت الظهيرة، حتى انق�سعت 

ت ال�سم�س. الأ ال�سماء، وهبطت الريح، وتالأ

حين رفعت عيني، راأيت م�ستر هك�ستيبل 

مقترباً.

قال لي:

)حقاً اأنك تقدمت �سريعاً، غير اأن هذا 

العمل كله بات بال فائدة(.

ات الع�سب.  انحنى واأخذ بيده اإحدى لفَّ

�ساألني:

)من ذا الذي علم������ك لفَّ الع�سب على 

ه������ذا النح������و؟ رائ������ع! �سن�ستفي������د منه في 

ى دوماً من  الحال. مدام هك�ستيب������ل تت�سكَّ

ه������ذه الزاوية الجرداء تح������ت نوافذ �سالة 

الطع������ام بال�سبط. �سن������زرع هذه الربطات 

هناك.
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�سيكون ذلك ممتعاً. غير اأن باقي عملك 

ما عاد يفيد في �س������يء يا �ساحبي غارنت 

أن������ا عائد من حق������ول الوادي.  التعي�������س. فا

مير  �سادفت هناك الم�سوؤول وبعته جلد االأ

بجنيه واحد، ولوجار الكالب ي�سترون مني 

اللحم. �سيبعثون ب�سخ�������س لتقطيعه. حين 

تفرغ من طع������ام الغداء، عليك العودة لملء 

هذا الثقب..(.  

تعريف بالكاتب:

ديفي������د غارنت: كات������ب اإنكليزي. ح�سل 

أكثر م������ن جائزة اأوروبية، تم االعتراف  على ا

أول������ى رواياته: »�سيدة  ب������ه ككاتب قدير بعد ا

ماكرة«. كان مثلياً وق�س������ى جانباً كبيراً من 

أبقار، وككات������ب ثر للروايات  حيات������ه كمربي ا

والق�س�س الق�سيرة. عا�س اأواخر حياته في 

فرن�سا.
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املعبد

يون�س محمود يون�س

❁

عندما فتح باب المعبد ليغادره. كان 

أ�شرقت منذ  باح������اشباح������اشباح������اً، وال�شم�س ا شالوقت �شالوقت �

�شجار  فت عل������ى الشفت عل������ى الشفت عل������ى الأ ش�ش� ا الوقت. فا الوقت. فاأ سبع�������سبع�������س

اع�شاب المبلل������ة باع�شاب المبلل������ة باأمطار الليل رونقاً والأ

كون بالرغبات شكون بالرغبات شكون بالرغبات  شفرحا قلب������ه الم�شفرحا قلب������ه الم� اأ ًوبهاًءوبهاًء

اخ������ذ يتاخ������ذ يتاأمل الم������كان وقد  االجميل������ة. فاالجميل������ة. فاأ

أّن امة من القلب. ذلك شامة من القلب. ذلك شامة من القلب. ذلك ا شعلت وجهه ابت�شعلت وجهه ابت�

أ�شبه بخروج  خروج������ه من المعب������د كان ا

مح له 
ُ
مح له شمح له ش ������ور القديمة. �
ُ
������ور القديمة. �
ُ
ش������ور القديمة. �ش ������ور القديمة. �ش������ور القديمة. �ش شجين من الع�شجين من الع� جين من الع�شجين من الع�ش ش�ش�

أنج������ز عمله في بناء  بالمغ������ادرة بعد اأن ا

لوان واللوحات التي  المعبد وتزيينه بالأ

مها شمها شمها اإل هو. ش يجيد ر�ش يجيد ر� ل

بداع الإ

اأديب وقا�س �سوري. ❁
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�سه������ر وال�سنين التي  واإذ ذاك. تذك������ر االأ

ق�ساه������ا في هذه العزلة االختيارية، ثم قال 

أ�ساريره على  محدث������اً نف�سه وقد انفرج������ت ا

نحو وا�سح: ال اأدري لماذا فعلت ذلك؟ لكنني 

ن اأعود اإلى الحياة  مر، واالآ فعلت������ه وانتهى االأ

أ�سئلة المرء ال تنتهي  أّن ا مرة اأخرى. �سحيح ا

جوبة خلفه واأمامه.  حتى لو كانت االأ

قال ذلك، ث������م هبط الدرج الذي يف�سي 

اإلى ممر ينتهي عند باب ال�سور الذي يرتفع 

قراب������ة المترين. فلما قطع ه������ذه الم�سافة، 

وفت������ح الباب. راآها واقفة هناك خلف الباب 

تمام������اً، واإذ راأى الده�سة في عينيها وكاأنها 

أ�سد ده�سة  فوجئت بروؤيته. قال ي�ساألها وهو ا

وارتباكاً: 

م������اذا تفعلي������ن هن������ا؟ وم������ن  أن������ت!؟  ا  �

تنتظرين؟ 

فاأجابته وهي تخف�س ب�سرها: 

نتظره؟  � وهل يوجد اأحد غي������رك هنا الأ

أنتظرك.  أنا ا نعم ا

� تنتظرينني!؟ 

أّن ال�سنين  ت�س������اءل با�ستغراب وهو ي�سعر ا

التي باعدت بينهما تقل�ست فجاأة اإلى ب�سع 

لحظات فقط. فقال ي�ساألها: 

 � لم������اذا؟ لقد م�سى عل������ى فراقنا زمن 

لي�س بالقليل. فم������ا الذي ذكرك بي؟ ولماذا 

ألم  ألم تجدي رجاًل تحبينه ويحبك؟ ا جئت؟ ا

تتزوجي بعد؟ 

� نعم تزوج������ت. لكن لَم ت�ساألني عن هذا 

طل������ب وّدك. اأعلم  م������ر. فاأنا ل�ست هنا الأ االأ

أن������ه ال يحق لي ذلك. فاأنا من تخليت عنك،  ا

آلمتك بت������رددي وتنكري لما كان  وكثي������راً ما ا

بيننا. 

� طيب. اأعتذر ع������ن �سوؤالي واإن كنت لم 

اأفهم بعد لماذا تنتظرينني؟ 

أل������م يوخزه في  قال ذل������ك وهو ي�سعر با

حنجرت������ه مثل �سكي������ن، ثم ينتق������ل ليوخزه 

أي�ساً، ومع توالي تلك الوخزات،  في قلب������ه ا

وامتالء نظ������ره بمالمح وجهه������ا الجميل. 

أن������ه يراها للمرة  ا�ستيق������ظ حبه القديم وكا

ول������ى. فارتجف مثل نبت������ة ال تقوى على  االأ

الثبات. لكن������ه �سرعان م������ا ا�ستعاد هدوءه 

لي�سم������ع بقية كالمه������ا. حي������ث قالت وقد 

ارت�سم������ت على وجهه������ا ابت�سام������ة م�سبعة 

بالرجاء: 

ألم تقل لي يوماً  رى المعبد. ا أنتظرك الأ � ا

اإنني المعبد ال������ذي ت�سكن فيه روحك، ويوم 

ألم تقل اإنك �ستدخل المعبد، ولن  افترقن������ا. ا

لوان التي  تخرج منه اإال بعد اأن تزينه بكل االأ

تحب. 

� نعم اأذكر. 

أري������د اأن اأرى المعبد من  � له������ذا ال�سبب ا

أري������د اأن اأرى ماذا فعلت بي؟ فاأنا  الداخل. ا

أنتظ������ر خروجك منذ اأن اعتزلت الحياة في  ا

هذا المكان. 
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أنِت!؟ كيف  أّن المعبد ا � اإذن، اأنت تظنين ا

ذلك؟!

ن؟ واإذا لم 
� اأظّن؟! اأهذا ما تقوله لي االآ

أنا. فمن يكون اإذن؟  يكن ا

� اإن������ه معبد فقط، وكم������ا ترين. فهو 

كائن م�ستقل بذات������ه. جميل كما اأعتقد، 

والجم������ال ن������راه ونتاأمل������ه، وق������د نحبه 

ونتحدث عنه، ومنذ اليوم الذي �سيدخله 

لوان التي  النا�������س ليتاأملوا اللوح������ات واالأ

ر�سمته������ا على �سقفه وجدران������ه. �سيكون 

نظارهم فقط. و�سيرون �سورتك  مل������كاً الأ

تتو�سط الجدار المقابل لهذا الباب. قال 

ذل������ك وهو ي�سير بيده اإل������ى باب المعبد. 

أنها لك. اأما بقية  لك������ن اأحداً لن يع������رف ا

الوجوه التي ر�سمتها على الجدران. فهي 

لع�ساق������ك. كان لديك الكثير من الع�ساق، 

وقد كن������ت واحداً منه������م. البع�س التهم 

أنا فخلدته  ا ا مَّ
أ �سودين. ا جمالك بثقبيه االأ

هن������ا. كيف هو زوجك؟ ه������ل اأنت �سعيدة 

أة تحب  مع������ه؟ وهل هو �سعيد ب������ك؟ المرا

الرجل ال������ذي ي�ستطيع اأن يقنعها بمركزه 

وفتوته وجماله. هل هو جميل؟ 

فقالت وهي ت�سعر ب�سيء من ال�سجر: 

تحدث ع������ن زوجي. فهو  � ل�ست هن������ا الأ

رج������ل مثل اأغلب الرج������ال، وال �سيء يميزه. 

أريد اأن اأرى  ألن ترافقني اإلى داخل المعبد؟ ا ا

اللوحات التي حدثتني عنها. 

أرافق������ك. ت�ستطيعين الدخول  � ال. لن ا

أن������ك �ستعودين لزيارته مرة  وحدك، واأظن ا

بعد اأخرى. فهو جميل جداً، وقد ت�سهدين 

�سراع������اً مري������راً بين من ي������ودون التك�سب 

من الخدمة في������ه. فهو �سينتقل من يد اإلى 

اأخ������رى. لذلك ال اأن�سح������ك باالقتراب من 

هوؤالء. فق������ط ادخلي وتاأمل������ي جماله، ثم 

غادري. 

ف�ساألته وعيناها تنظران اإليه بتو�سل: 

ن؟ ليتك  أي������ن اأنت ذاه������ب االآ � اإل������ى ا

تبق������ى معي بع�س الوق������ت. اأرى اأنك لم 

أبداً بهذا الحزن  تتغير. فوجهك م�سكون ا

ن، وت�سريح������ة �سعرك كما  أراه االآ ال������ذي ا

هي. حت������ى بذلتك هذه كنت تلب�سها يوم 

افترقنا. 

ابت�س������م لحديثها عن البذلة، ثم قال وهو 

يودعها بنظراته: 

� منذ ذلك اليوم وهي محفوظة في 

أن������ا ال اأملك غيرها.  ه������ذه الحقيبة. فا

ن، وال  أنا ذاه������ب االآ لك������ن كما تري������ن. ا

أين �ساأذهب؟  أ�ستطيع البقاء. لكن اإلى ا ا

ال اأدري. 

قال ذلك وم�سى م������ن دون اأن ي�س�األها اأو 

يعرف ماذا �ستفعل بعد رحيله. هل �ستدخل 

أم تعود من حي������ث اأتت؟ لقد ترك  المعب������د؟ ا

نَّها تعرف ماذا تريد، اأو يجب  الخيار لها. الأ

اأن تعرف ماذا تريد. 
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اأديبة ومترجمة وباحثة واأ�ستاذة التربية في عدة جامعات عربية. ❁

اعر �سليمان العي�سىساعر �سليمان العي�سىساعر �سليمان العي�سى سعامان على رحيل ال�سعامان على رحيل ال�

د. ملكة �أبي�ض

❁

كما قال الناقد الدكتور – كما قال الناقد الدكتور – كما قال الناقد الدكتور  – �سليمان العي�سى – �سليمان العي�سى 
ح�س������ام الخطيب، في مطلع الثمانينيات من 

عورية سعورية سعورية  س»ظاه������رة قومية �س»ظاه������رة قومية � »ظاه������رة قومية �– »ظاه������رة قومية �–  – ي – ي  ي سي س سالق������رن الما�سالق������رن الما�

ربعة  عرية امت������دت على مدى العق������ود السعرية امت������دت على مدى العق������ود السعرية امت������دت على مدى العق������ود الأ س�س�

مة العربية، وتفاعلت  ية من حي������اة السية من حي������اة السية من حي������اة الأ سالما�سالما�

ير هذه سير هذه سير هذه  سوما زالت تتفاعل م������ع تطورات م�سوما زالت تتفاعل م������ع تطورات م�

أو  أو بنوها، ا رها، سرها، سرها، ا سمة الذي كتب������ه لها ع�سمة الذي كتب������ه لها ع� الأ

َو قوة عليا خارق������ة، َمنو قوة عليا خارق������ة، منو قوة عليا خارق������ة، َمْن يدري، 
أ ه������ا، وه������ا، وؤه������ا، ا اأعدا

اأن تنتقل منذ الحرب العالمية الثانية، على 

الى مالى ماأ�ساة، ومن نك�سة اإلى  اقل، من ماقل، من ماأ�ساة اإ الأ

ال م������ن سال م������ن سال م������ن اأجل الوحدة  سنك�س������ة..«، فكان الن�سنك�س������ة..«، فكان الن�

حداث.  العربية جوابه على تلك الأ
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وهو – كم������ا يرى الدكت������ور عبد الملك 
مرتا�ض، �شاعر الث������ورات العربية. فقد كان 

ماء شماء شماء  ش في �ش في � تلقاوتلقاوؤتلقاً و مو م »نجم������ا– »نجم������ا– »نجم������اً – ������ب قوله – ������ب قوله  ������ب قوله ش������ب قوله ش شبح�شبح� بح�– بح�– 

اشاشاً بعد اأن  شو�شو� و�شو�ش شر، وخ�شر، وخ� ر، وخ�شر، وخ�ش شال�شعر العربي المعا�شال�شعر العربي المعا�

اإلينا – نحن الجزائريين –  ضا�شتهر بالقيا�ضا�شتهر بالقيا�ض

ه ديواناشه ديواناشه ديواناً كاماًل للثورة الجزائرية«. شي�شي� ي�شي�ش شبتخ�شبتخ�

افة شافة شافة اإلى  ش�ش� ح������ة. شح������ة. شح������ة. اإ شحيح كل ال�شحيح كل ال� حيح كل ال�شحيح كل ال�ش شوهذا �شوهذا �

ر�ض الثورة« ال������ذي اأهداه  ال��ال��الة لأ ������ �������� ���ش���ش شديوان »�شديوان »�

ُال�شاع������ر للجزائ������ر، ُجم������ع له م������ا كتبه عن ال�شاع������ر للجزائ������ر، جم������ع له م������ا كتبه عن ال�شاع������ر للجزائ������ر، ُجم������ع له م������ا كتبه عن 

غير، وثورته على شغير، وثورته على شغير، وثورته على  شكن������درون، بلده ال�شكن������درون، بلده ال� كن������درون، بلده ال�شكن������درون، بلده ال�ش ش�ش� لواء اإ

تلحقتلحَقْت هذه  أَ أَ اَ تعمارية الت������ي شتعمارية الت������ي شتعمارية الت������ي  ش�ش� والموالموؤام������رة ال

ّالبقعة الحبيبة من الوطن بتركّيا، فكان لديه البقعة الحبيبة من الوطن بتركيا، فكان لديه البقعة الحبيبة من الوطن بتركّيا، فكان لديه 

ديوانان: »كتاب اللواء«، و»النعيرية قريتي«؛ 

لطين، ولطين، ولجئيها،  طين، وشطين، وش شمع ما كتبه عن نكبة فل�شمع ما كتبه عن نكبة فل� مع ما كتبه عن نكبة فل�وجمع ما كتبه عن نكبة فل�وُج

وفدائييه������ا، واأطف������ال الحج������ارة الذين ما 

رة،  رة، لحة العدو المدمرة، لحة العدو المدمِّ ِّلحة العدو المدمِّ لحة العدو المدمشلحة العدو المدمش ش�ش� أ يزالون يواجهون بها ا

أنا  طينيات«، وديوان »شطينيات«، وديوان »شطينيات«، وديوان »ا شفكان لديه ديوان »فل�شفكان لديه ديوان »فل�

أف������رد جانباً من »ديوان  أنه ا ضوالقد�������ضوالقد�������ض«. كما ا

لبنان« لم������ا كتب عن المقاومة في الجنوب، 

ي العراق في »ديوان شي العراق في »ديوان شي العراق في »ديوان  ش�ش� ادرج ما كتب عن مادرج ما كتب عن ماآ أ وا

العراق«.

ها شها شها  شات والثورات التي خا�شات والثورات التي خا� ات والثورات التي خا�شات والثورات التي خا�ش شنتفا�شنتفا� اإنها ال

تقالل، شتقالل، شتقالل،  ش�ش� ������ول على اش������ول على اش������ول على ال شال�شعب العربي للح�شال�شعب العربي للح�

وهو مطلب لبد من������ه لالنتقال اإلى تحقيق 

الحلم الكبي������ر.. حلم الوحدة العربية. وهذا 

ية الجالء« شية الجالء« شية الجالء«  شم�شم� أ يدة »ف������ي شيدة »ف������ي شيدة »ف������ي ا شم������ا تعبر عنه ق�شم������ا تعبر عنه ق�

در شدر شدر  ش�ش� �ن ي�ن يُ
لولولً لل�شام، قبل اأ التي كتبها ال�شاعر اأ

أي������اً من دواوينه، ثم اأهداه������ا اإلى م�سر في  ا

عيد ا�ستقالله������ا.. وا�ستقالل البلدين خطوة 

أ�سا�سي������ة في طريق تحري������ر الوطن العربي  ا

وتوحيده.

أبيات الق�سيدة،  ر ببع�س ا أذكِّ أود اأن ا لذلك ا

وعنوانها: »في اأم�سية الجالء«:

ـــبـــاِح ـــ�ـــس ــــــــــدِت مـــــع ال ـــــاُم ُع ـــــس ـــــا � ي

وراِح ــــــــيــــــــٍة  غــــــــال دفــــــــــــقــــــــــــاٍت 

ـــــــُر فــــــــــــــّك جـــــــنـــــــاَحـــــــُه الـــــــنـــــــ�ـــــــس

ــــــريــــــاِح ــــــى يـــــقـــــهـــــقـــــه لــــــل ومــــــ�ــــــس

ــــــــاُم.. عـــــــيـــــــُدِك عــــيــــدَي يــــــا �ــــــــس

ـــــِب الــــكــــفــــاِح الــــــعــــــربــــــيُّ فــــــي قـــــل

ــــــحــــــِت اأبـــــــــــــــــــــواَب الــــــحــــــيــــــاِة فــــــتَّ

عـــــلـــــى الـــــــرجـــــــولـــــــِة والـــــ�ـــــســـــمـــــاِح

ـــــــــِخ بـــيـــن ـــــــــاري ـــــــــت واأمــــــــــــــانــــــــــــــُة ال

يــــــــديــــــــِك، والـــــــــوطـــــــــِن الـــــمـــــبـــــاِح

ــــبــــقــــاِء ــــــــاُم.. مـــــعـــــركـــــُة ال يــــــا �ــــــــس

ومــــــــــا �ـــــســـــكـــــكـــــنـــــا.. بـــــالـــــنـــــجـــــاِح

ذرى عــــــلــــــى  الـــــــــجـــــــــالِء  عـــــــيـــــــُد 

ـــــيـــــوَن اأنــــــــــبــــــــــاُء اجـــــتـــــيـــــاِح قـــــ�ـــــس

ـــــــُر فــــــــــــكَّ جــــــنــــــاَحــــــُه والـــــــنـــــــ�ـــــــس

ومــــــ�ــــــســــــى يـــــقـــــهـــــقـــــُه لــــــلــــــريــــــاِح

الث������ورات والج������الء، تغّنى  اإلى جان������ب 

ال�ساعر بالتجارب الت������ي قامت للوحدة بين 

قطرين عربيين، كالوحدة بين �سورية وم�سر، 

أو بين �سطرين م������ن بلد واحد عادا للوحدة  ا

بع������د انف�سال فر�سه اال�ستعم������ار، كالوحدة 

اليمنية.



اعر �سليمان العي�سىساعر �سليمان العي�سىساعر �سليمان العي�سى سعامان على رحيل ال�سعامان على رحيل ال�

��� آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623

لقد �س������ّكل اإعالن الوحدة الم�سرية 

أكب������ر فرحة  – ال�سوري������ة ع������ام 1958م ا
لَدان وجمي������ع اأقطار الوطن 

َ
عا�سه������ا الب

العربي.

ا ال�ساعر �سليمان العي�سى، فقد عّدها  مَّ
أ ا

بداية لتاريخ������ه الحقيق������ي ولتحقيق حلمه 

الكبير، حلم الوحدة العربية ال�ساملة. ومما 

أن�سد فيها: ا

اأنــــا فــي هــــدرة الــحــنــاجــِر، اأنــ�ــســاُب

ــــــــا هــــتــــافــــًا مـــــــلَء الــــــُدجــــــى، ودِوّي

اأمِلُك ل  الجماهيِر،  زحمة  في  اأنــا 

مـــقـــلـــتـــّيـــا.. فــــــي  الــــــــدمــــــــوَع  اإل 

ـــــــــدَّ حــيــاتــي اأُع ل تـــلـــمـــنـــي، فـــلـــن 

�ــســّيــا والـــــــذلِّ  الــ�ــســيــاع  دروب  فـــي 

فعمري ُوِجــــدُت،  قــد  يومين  منذ 

يــــــوَم اأعـــلـــنـــُت مــــولــــدي الــعــربــّيــا

ولى، لكن ال�ساعر  وتف�سل هذه التجربة االأ

ال ييْئ�������س، فالحلم �سخم، وه������و يحتاج اإلى 

�سرار،  اأكثر من تجرب������ة، واإلى الكثير من االإ

والتحدي، والن�سج..

أت������ي التجرب������ة الثاني������ة: الوحدة بين  وتا

�سطري اليمن عام 1990م، فيتابع خطواتها، 

ويهديها اأكثر من ق�سيدة، يقول في اأوالها:

مــــنــــا ــــزَّ ـــــاريـــــَخ وال ـــــت امــــــــــالأْ بــــهــــا ال

وِئــــــدت هـــنـــاك لــكــي تــعــيــ�ــش هنا

)في اإ�سارة اإلى وحدة �سورية وم�سر عام 

1958م، التي انف�سمت عراها الحقاً(.

طـــــفـــــاَل فـــهـــي لــهــم عــــاِنــــق بـــهـــا الأ

ــــــاأن تـــكـــون لــنــا ـــاِب ب قـــبـــل الـــحـــ�ـــس

هــي وحــَدهــا خــ�ــســُب الــنــجــاة فــَمــْن

َيـــْعـــَلـــْق اإلـــــى �ــســط الـــنـــجـــاة دنــــا..

وهذه المقتطفات لي�ست اإال قطرات من 

بحر.

كيف نف�س������ر هذا االتج������اه المبكر لدى 

ال�ساع������ر نحو الوحدة العربي������ة، والمقاومة، 

والثورة ب�سورة عامة؟

يقدم ال�ساع������ر تف�سيره لهذا االتجاه في 

ن�س بعنوان »ق�سيدة العمر«، يقول فيه:

»ق�سيدة طويلة.. كانت اأغنيتي

للوحدة.. لالتحاد..

ماذا تهّم الت�سمية؟

اأنا اإن�ساٌن عربّي راأى نف�سه ُيقتلُع

من داره.. من تحت �سجرة التوت في قريته،

ُيحرم لغَته وتراَثه..

ُه وقريته فجاأة.. ويلقى به واأر�سَ

في الغربِة طفاًل م�سردًا

منذ اأكثَر من ثالثين عامًا.. لماذا؟...

ولى في اأر�سنا.. كنا قافلة الغربة الأ

ثم تلتها قوافُل ل عدَد لها..

فرُة على العنق.. وما تزال ال�سَّ

ه اأجمُل ما في وجوِدنا.. وجوِدنا كلِّ

�سيكون اأبدًا تحت اأقداِم الغزاة..

ما دمنا بتمزقنا قانعين..«

م������ن هنا، يك������رر ال�ساع������ر اإلحاحه على 

الوحدة:
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اأطــّلــي علينا وحـــدًة، طيَف وحــدٍة

�سئِت فاقُدمي �سرابًا كيفما  بريقًا 

يت�سردوا ل  طــفــال  الأ على  اأطــّلــي 

ومن اأجلهم يا لْيلنا الخاِلد اب�سِم!

������ده جموع  ، تج�سِّ
ّ
اإن������ه تف�سي������ٌر واقع������ي

النازحي������ن والالجئي������ن الت������ي تتدف������ق بعد 

كل نكب������ة، واآخرها.. واأرجو حق������اً اأن يكون 

اآخَرها، هذا الغزو الم�سعور للعراق و�سورية، 

ال������ذي قتل و�سّرد الماليين، وما زال ي�سرب 

البلدين حتى يومنا هذا.

������ا طري������ق تحقي������ق الحلم فه������و اأوالً  مَّ
أ ا

المقاوم������ة حتى لو ا�سط������ر المقاومون اإلى 

حمل ال�سالح والقتال وال�سهادة...

يقول �سليمان العي�سى في حوار نثري:

»قال �ضديقي: ل �أحبُّ منظر �لدم..

قلت: ل يحب مثل هذ� �لمنظر �إل �ضّفاح 

�أو قاتل. ومن ذ� �لذي يجادلك في هذ�؟...

ولك���ن م���ا ع�ض���ى يك���ون موقُف���ك �إذ� م���ا 

نه�ض���ت يوم���ًا لترى �ض���قف بيت���ك يتطاير.. 

وجدر�ن���ه تن�ض���ف لتدف���َن �أنت و�أ�ض���رتك بين 

نقا�س..؟ �لأ

ه���ل يظل �لدم دمًا في مثل هذه �لحال؟ 

�أم �أنه ي�ض���بح ند�ًء مقد�ضًا ينبثق من �أعماق 

ر�س ليهتف بك: �لأ

ذى باأي���ة  ق���اِوم!.. �دف���ع �لع���دو�ن.. ُردَّ �لأ

بثم���رة  ينع���م  �لمعت���دي  ت���دع  ل  و�ض���يلة.. 

عدو�نه..

قاِوم.. فاإن مقاومة �ل�ضر، ورف�س �لظلم، 

هم���ا حق���َك �لمقد����س.. ب���ل �إنهم���ا مقيا�س 

�إن�ضانيتك �إذ� ما كنت �إن�ضانًا حقًا...«.

وهكذا ت�سب������ح المقاومة ثقافة يجب اأن 

يتعلمها كل عربي ليحافظ على بقائه، والبد 

أ مع الطفولة.. لها من اأن تبدا

ه������ذا ما اأدركه �سليم������ان العي�سى وجعله 

طفال..  يلتفت منذ عام 1967م اإلى ثقافة االأ

طفال: واأدب االأ

ـــــم ولـــــــهـــــــم اأكـــــــتـــــــُب ـــــه غـــــــــنـــــــــي ل اأُ

لذا قلمي مورٌق لذا دفتري مع�سُب

أك�س������ب ال�ساعر لق������ب �ساعر  وه������ذا ما ا

الطفولة، اإلى جانب لق������ب �ساعر العروبة.. 

أك�سبه اإياه �سع������ره القومي.. واأ�سيف  ال������ذي ا

اإليه فيما بعد لقب »�ساعر العودة«.

ليمة على  فمع ا�ستم������رار ال�سرب������ات االأ

أبنائه  معظ������م اأرج������اء الوط������ن، وا�سط������رار ا

لمغادرت������ه، اأ�سبح������ت العودة هدف������اً ملّحاً، 

حفاظاً على حق المواطنة، وطلباً لال�ستقرار، 

�سهام في البناء والنمو. واالإ

تلك هي الظروف القاهرة التي اأحاطت 

بال�ساع������ر منذ الطفول������ة، وجعلت منه »تلك 

الظاهرة القومي������ة ال�سعورية ال�سعرية« التي 

أنا ل�سُت �ساعراً، بل اإن�سان  م������ا فتئت تردد: »ا

�ساحب ق�سية.. �ساحب حلم، يتو�سل بالكلمة 

للدفاع ع������ن ق�سيته وتحقي������ق حلمه«. وقد 

وجه كلمته للكبار وال�سغار �سواء ب�سواء.
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في حوار اأجري مع د. اإيمان البقاعي في 

طفال«، وتطّرق اإلى موقفها  مجلة »حي������اة االأ

من العروب������ة، تعليقاً على كتابه������ا »�سليمان 

طفال«، اأجابت  العي�سى: من�س������د العروبة واالأ

ديبة: االأ

»العروب������ة كلمة حل������وة ل������و.. ظلَّت كما 

هي ف������ي اأذهاننا، وظلّت كم������ا علّمونا اإياها 

�سعراً ونثراً. ولكن.. في فمنا ماء. فالعروبة 

والعرب يتدهورون، وال�سعوب العربية تقتل.. 

وال من يعتر�س.

ومع ذل������ك فالحل������م اأحلى م������ن الواقع، 

والنظري������ات اأحلى من التطبي������ق.. �سليمان 

العي�سى ق������ّدم لنا �سورة بهي������ة عن العروبة 

طفال وال اأحلى!«. والعرب، ر�سمها �سعراً لالأ

ا الكاتب محمد دبوق، فقد تقّدم اإلى  مَّ
أ ا

الجامع������ة اللبنانية بر�سال������ة للح�سول على 

درجة الدكت������وراه بعنوان »االتج������اه القومي 

وفنيته في �سعر �سليمان العي�سى«.

وهكذا فاإنه ل������م يق�سر هذا االتجاه في 

طفال،  �سعر العي�سى على ما كتب ال�ساعر لالأ

أي�ساً، وبّين اأن  بل عممه على �سع������ره للكبار ا

أ�ساليب معينة  م اإبداعات وو�سع ا ال�ساعر �سمَّ

لتحقيق ذل������ك جرى عر�سها ف������ي اأطروحة 

أ�ستطع الح�سول  ني لم ا آ�سف الأ أنا ا جامعية. وا

على الر�سال������ة لتلخي�س الفنية التي تتحدث 

عنها. 

�س������ارة اإلى االتج������اه القومي  على اأن االإ

تتراجع تدريجي������اً في الكتاب������ات الحديثة. 

وب������دالً من التركيز عليه يج������ري البحث اإما 

طفال  ف������ي �سكل ال�سع������ر، واإما في �سع������ر االأ

تحديداً.

ففي اأطروحة لنيل درجة الماج�ستير من 

جامعة الجزائر بعنوان »الت�سكيل المو�سيقي 

أ�سرف عليها  في �سع������ر �سليمان العي�س������ى«، ا

الدكت������ور محم������د �سعي������د، يفتت������ح الدار�س 

اأطروحت������ه بلف������ت االنتباه اإل������ى اأن �سليمان 

العي�س������ى »يوؤكد اأهمية المو�سيقى في ال�سعر 

بقول������ه: المو�سيقى ع�س������ب الكالم الجميل، 

�سعراً ونثراً، تبلغ ذروتها في ال�سعر«.

ويتو�سل من خالل تحليله ديوان »�سالة 

ر�س الثورة« اإلى اأن ال�ساعر لم يحافظ في  الأ

جميع ق�سائده على �سعر العمود التقليدي، 

ب������ل انتقل في الكثير منها اإلى �سعر التفعيلة 

أ�س������كال ال�سعر الح������ر.. محدثاً  وغي������ره من ا

بذلك تجديداً وا�سحاً كل الو�سوح..

أكثر ما يلفت انتباهنا اأن الناقد وال�ساعر  وا

الكبي������ر، الدكتور عبد العزيز المقالح، الذي 

قّدم للعديد م������ن دواوين �سديق������ه ال�ساعر 

�سليم������ان العي�سى، وتحدث عن المو�سوعات 

الت������ي تتناولها، يركز االهتم������ام موؤخراً على 

التجدي������د في �سع������ره، وذل������ك على غالف 

كتاب �سدر حديثاً ع������ن دار بيرم في تون�س 

عالمي ديب علي ح�سن بعنوان: )�سليمان  لالإ
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العي�سى �ساعر الطفولة العربية(. فمما جاء 

في كلم������ة الدكتور المقالح: »يع������د �سليمان 

أب������رز ال�سع������راء المعا�سرين  العي�س������ى م������ن ا

الذين ك�س������روا ق�سيدة العم������ود الكال�سكي 

الجدي������د، بالمزاوج������ة بينها وبي������ن ق�سيدة 

التفعيلة، ف�ساًل عن توق������ه للجديد وحنينه 

اإلى كل م������ا يرتبط بالم�ستقب������ل، �سواء على 

بداعي والفني، اأو على ال�سعيد  ال�سعيد االإ

المعرف������ي... كما ان�سب������ت موهبته كلها في 

طف������ال والترجمة لهم  الكتاب������ة ال�سعرية لالأ

دب العالمي؛ وظل يعطي هذا  من روائ������ع االأ

أنه اأقلع  أولوية حتى ظ������ن بع�سهم ا الجان������ب ا

ع������ن كتابة ال�سعر للكبار بعد اأن اقترن ا�سمه 

طفال«. بقوة ب�سعر االأ

ومعظم المقاالت التي تتداولها ال�سحف 

خيرتين حول  العربية تدور ف������ي ال�سنتين االأ

طفال عن������د �سليم������ان العي�سى،  أنا�سي������د االأ ا

وال�سيما تلك التي يكتبها �سباب ن�سوؤوا عليها 

ف������ي طفولتهم، كتل������ك الكلمة الت������ي كتبتها 

فاطمة ال�سيدي في جريدة عّمان بعنوان »يد 

ولى«.. والتي تقول فيها: »... في  ال�سع������ر االأ

المدر�سة كنت اأميل للعزلة وال�سمت كثيراً، 

ول������م ت�ستطع كل مح������اوالت المعلمة الطيبة 

أم������رح واأمزح مثل  جعل������ي اجتماعية اأفرح وا

الجميع.. وحده �سليمان العي�سى جعلني اأبدو 

أنا اأقراأ على  اأكثر خفة وح�س������وراً ومرحاً، وا

م�سامع الجميع »ن�سيد المطر«، ب�سوت يغازل 

الفرح، �سوٍت مكتمل الثقة، �سديد الح�سور 

والتجلّ������ي، وا�س������ع االمتداد، ممتل������ئ بالماء 

ر  الم�ستح�سِ الطفل������ي،  والجمال  والخ�سرة 

لكل معنى المطر وجمال اللغة:

مطْر.. مطْر.. مطْر.. بالنعمِة �نهمْر

وِل مّرة كيف يمكن اأن  فيوَمها عرف������ُت الأ

أ�سعر  ول مّرة ا تفعل بنا اللغة فعل ال�سحر.. الأ

باأن الكالم قد يك������ون اأجمل من الفعل، واأن 

أننا يمكن اأن  ال�سعر يوازي الحياة تمام������اً، وا

نف������رح بالمطر والحياة ب�س������كل اآخر غير ما 

درجنا عليه من رق�سات ج�سدية وهمهمات 

طفولية ال تقول �سيئاً...«.

وتتابع: »وفي ق�سيدة اأخرى كنا نتعرف 

ول م������رة على اأول فك������رة، واأعظم فكرة..  الأ

»الوط������ن«، �سرن������ا نع������رف معن������ى الوطن، 

الوط������ن الكبير، والوط������ن ال�سليب، والوطن 

الروح الذي ه������و اأكثر من بقعة اأر�س نعي�س 

عليها.. الوطن كوجدان وذاكرة متجذرة في 

عمق من الروح.. عرفن������ا كل ذلك واأكثر  االأ

عب������ر ق�سي������دة »فل�سطي������ن داري... ودرب 

انت�ساري..«.

ن كّل ه������ذا بحزن  أتذك������ر االآ وتخت������م: »ا

ووج������ع، وال�ساعر يغادر الحياة، وكاأنه يهرب 

م������ن كل هذا الدم والقت������ل المجاني، يغادر 

حياء ليقيم في ق�سيدته فقط..  الك������ون واالأ

وداع������اً! �ستظل مقيماً ف������ي الذاكرة العربية 

كما يليق بك، وفي الق�سيدة، كما يليق بكل 
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ولى التي علَّمتنا اإياها،  الدرو�س ال�سعرية االأ

جمل..«. أيها المعلم االأ ا

قالم في الفترة  اأما ما ت�سير اإليه هذه االأ

خيرة من فتك وتدمير، وغ�س وتزوير فهو  االأ

أو ت�سل اإليه  اأكثر هوالً من اأن يت�سوره عقل، ا

مخيلة اإن�سان.

والواق������ع اأن �سليم������ان العي�س������ى راف������ق 

الموؤام������رات الم�ستمرة عل������ى الوطن العربي 

ولى  عامة وبالد ال�سام خا�سة منذ طفولته االأ

في قريته ال�سغيرة »النعيرية«. 

أنب������اأه حد�سه بقرب تنفيذ الموؤامرة  وقد ا

المريعة الجديدة، فكتب عام 2004م بعنوان 

»و�ساو�س من اأجل ورد ال�سام«:

يناُم ورُد ال�ساْم

يَّ في كفَّ

في جفنيَّ

في ال�سلوْع

اأعطيه ما ي�ساُء من �سوتي

ومن كل الذي يهج�ش

في ال�سلوْع

اأعطيه ما ي�ساْء

ول اأعرف ما اأخ�سى..

هاْد على هذا الذي ي�ستوطُن ال�سُّ

❁    ❁    ❁

يناُم ورُد ال�سام في جفني..

واأخ�سى..

ليتني اأدرُك ما خباأه غُد

حينئذ اأناْم

ني و�ساو�سي ل ُتِم�سّ

ل اأ�سهُد..

������ز التنفيذ،  وحي������ن دخلت الموؤامرة حيِّ

كان ال�ساع������ر فاقداً للنط������ق والحركة، فلم 

ي�ستطع ت�سجيل �سيء م������ن م�ساعره، ولكنه 

أ الرهان على  نه كان قد بدا لم يبُد يائ�ساً، الأ

أُح�سنت تن�سئتها، منذ  جيال ال�سابة التي ا االأ

عقود..
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اأديبة وناقدة و�ساعرة من العراق ال�سقيق. ❁

خرى نحمل الكتاب نحمي البيت بيد وبالأ

�ساجدة المو�سوي

❁

ماذا تقول عندم������ا تواجهك حقيقتان 

أ( والثانية  ا ال تقرا ال تقرا أ امة اقرامة اقرا أ اإحداهما تقول: )ا

أ( وكال الحقيقتين  ا تق������را تق������را أ امة اقرامة اقرا أ تق������ول: )ا

على قدر كبير من ال�صحة! 

رصرّصُر ذلك؟ ومن اأي الحقيقتين  ّكي������ف نف� صكي������ف نف�ّصكي������ف نف�

أ؟  نبدا

أ امة اقرامة اقرا أ ولى )ا لنب������داأ من الحقيقة االأ

اهل ه������ذا الراهل ه������ذا الراأي كثيرة  أ(، حجج اأ اال تق������راال تق������را

منه������ا المقارن������ة الت������ي تظه������ر اأن عدد 

اصاصاً بعدد  صالق������راء في الوطن العرب������ي قيا�صالق������راء في الوطن العرب������ي قيا�

������ع جداص������ع جداص������ع جداً حيث اليزيد  صالقراء رقم متوا�صالقراء رقم متوا�

ه العربي من الكتب عن وه العربي من الكتب عن وؤه العربي من الكتب عن  ومعدل ما يق������رومعدل ما يق������ر



خرى نحمل الكتاب نحمي البيت بيد وبالأ

��� آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623

ربع �صفحة، في حي������ن ال يقل معدل ما 

ر كتاباصر كتاباصر كتاباً صح������د ع�صح������د ع� أ ميركي عن � ؤيق������ر�ؤه يق������ر�ه يق������ر�ؤه �الأ

بعة كتب. صبعة كتب. صبعة كتب.  صلبريطاني �صلبريطاني � ��

مم �لمتحدة  إخر �إخر �إح�صائية للأ آ ب �صب �صب � صح�صح� ح��ح��

ربين م������ن صربين م������ن صربين م������ن �لمد�ر�س في  صلمت�صلمت� بلغ ع������دد �

ا )نا )ناأخذ بنظر  ل �ل �ل �لعربي������ة 21 مليون������اً �لد

��لنازحين ��لنازحين ��لمهجرين منذ  ف �ف �ف � �العتبار ظر�العتبار ظر �

ب �ب �ب  �لحر�لحر بب صبب صبب � صن ب�صن ب� حت������ى �حت������ى �حت������ى �الآ �م �م  ع������ام 2003

�خلية في عدد من �خلية في عدد من �لبلد�ن  �عات �عات �لد� �ل�صر�ل�صر� ��

�لعربية(.

�ح������ة ع������دد ق������ر�ح������ة ع������دد ق������ر�ء �ل�صحف  ح������ة ع������دد ق������رصح������ة ع������دد ق������رص صكذل������ك �صكذل������ك �

�لكت������ب  ������ار ص������ار ص������ار  صنت�صنت� � �أن  كم������ا  ل��ل��لت،  ������ �لمج����لمج��� ��

خر  ��ل�صح������ف في �لوط������ن �لعربي هو �الآ

اصاصاً بالغ������رب خ�صو�صاً ص قيا�ص قيا� عي������ف ج������دصعي������ف ج������دصعي������ف ج������د�ً ص�ص�

�لطف������ر�لطف������ر�ت �لتكنولوجية في �لطباعة  بعد �

ني �ني �ني  �لكتر�لكتر �خر�خر�ج �الإ إ��الإ��الإ كالت�صوير �لرقم������ي 

��لمبال������غ �لطائل������ة �لت������ي ت�ص������رف على 

بب صبب صبب �لرف������اه �القت�صادي  صلمطبوع������ات ب�صلمطبوع������ات ب� �

يديولوجيا في  ل��ل��لم باالأ ������ �ع����ع��� رب������ط حركة �رب������ط حركة �رب������ط حركة �الإ

جميع �التجاهات. 

�لتر�لتر�جع  ن �ن �ن � �ي يعز�ي يعز �ل������ر�أ ��أ�صحاب هذ�

�لوطن �لوطن �لعربي مقارنة بالتطور  �لذي يمر به �لذي يمر به � �

بب صبب صبب  صلغرب ه������و ب�صلغرب ه������و ب� هده صهده صهده � صل������ذي ي�صل������ذي ي� �لهائ������ل �

ع������ف �صع������ف �صع������ف �إدر�ك �لمو�طن  ص�ص� ���� �لتعليم �لتعليم  ع������ف صع������ف صع������ف � ص�ص�

��لعلم ��لعلم ��لتعلم كما �أن هناك  العربي بالعربي باأهمية � �

باب صباب صباب  ص�ص� أ باباصباباصباباً �أخرى كالفقر ��لبطالة هي � ص�ص� أ �

باب صباب صباب  صل�صل� �لتر�لتر�جع مما جعل �لكثير من � � لهذ�

العرب������ي ينق�سهم البناء الفك������ري ال�سليم 

والوع������ي ولذلك �سار �سهاًل انجرافهم في 

ح������زاب والتيارات المتطرف������ة �سيا�سياً  االأ

وديني������اً وحتى اجتماعي������اً. ويرى اأ�سحاب 

هذا الراأي باأن على الحكومات العربية اأن 

مية وتفر�س التعليم  أ بالق�ساء على االأ تبدا

والد في �سن المدر�سة واأن تح�سن  على االأ

م������ن و�س������ع المدار�������س والمناه������ج وتعزز 

ميزاني������ات التعليم وترفع اأج������ور الهيئات 

ألمانيا بجعل راتب  التعليمية مثلما فعلت ا

المعلم اأعلى من راتب الطبيب والمهند�س 

والقا�سي. 

نع������ود اإلى الراأي الثان������ي الذي يقول؛ 

أ(، ه������وؤالء يقرون باأهمية  أ تقرا أم������ة اقرا )ا

العلم والمعرفة ف������ي �سياغة وعي الفرد 

وبنائ������ه المعرفي وهم يقول������ون اإن عدد 

المدار�س والمعاهد والجامعات في عموم 

الوط������ن العربي في زيادة م�سطردة عاماً 

عالم الحكومية  بعد عام واإن و�سائ������ل االإ

الحديث������ة  االت�س������ال  وو�سائ������ل  خا�س������ة 

�ساهمت في ن�سر المعرفة في المجتمع، 

مية بداأت تتقل�س واإن عدم وجود  واأن االأ

درا�س������ات واإح�ساءات حديث������ة ومحايدة 

غّيب ال�س������ورة الواقعية للحالة التعليمية 

والمعرفية للفرد العربي، ويقولون كذلك 

اإن معطي������ات التعليم والمعرفة في جميع 

بلدان الوطن العربي اإيجابية في �سياغة 
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ألن������ا اليوم اأي مواطن  وع������ي الفرد ولو �سا

أم  أة كبيراً ا أو امرا عربي �سواء اأكان رجاًل ا

�سغي������راً �سيتكلم في ال�سيا�سة والمجتمع 

ويف�سر ما يدور حول������ه بكل و�سوح، ولو 

ميرك������ي لوجدنا  قارن������ا وعي������ه بوعي االأ

أ كذا كتاب في ال�سنة  ميركي الذي يقرا االأ

أ�سم������اء القارات ف������ي العالم  ال يع������رف ا

أنه ال يفرق بين الع������راق واإيران لت�سابه  وا

نكليزية.  اال�سمين في اللغة االإ

 نع������م هناك �سعف ف������ي الموؤ�س�سات 

التعليمي������ة والتربوي������ة واإن التعلي������م في 

الوطن العربي يحتاج اإلى الدعم المالي 

الكبي������ر لتخريج اأجي������ال تقل�س الفجوة 

بينن������ا وبين الغرب، لكن ال�سوؤال الخطير 

ن ومن قبل هو: هل هناك  المط������روح االآ

دول������ة عربية لم تنفق على الت�سليح وبناء 

الجي�س �سع������ف ما تنفقه عل������ى التعليم 

ورفاه المواطن؟ 

وهل هناك دولة عربية لم يقهر اإرادتها 

أو الخارجي؟  ا هاج�س العدوان الداخل������ي 

وهل هن������اك دولة عربية يمك������ن اأن تهمل 

اأمنه������ا الوطن������ي وتتجاه������ل التهدي������دات 

مور  الداخلي������ة والخارجية لتنف������ق على االأ

أنف�سنا اإذا قلنا عك�س  خرى؟ نكذب على ا االأ

ذلك. 

اإنَّ �سيا�س������ة القط������ب الواح������د وتغوُّل 

أمي������ركا ودول الغ������رب واإ�سرائيل كان وما  ا

يزال المعط������ى المهيمن ولع������ل �سيا�سات 

أمي������ركا قديم������ة ف������ي نظرتها  الغ������رب وا

اال�ستعالئية على الع������رب وما زرع الكيان 

مة العربية واحتالل  ال�سهيوني في قلب االأ

فل�سطين الغالية وت�سري������د اأهلها اإال جزء 

من مخطط قدي������م وم�ستمر للهيمنة على 

�ستراتيجي  االإ العربية لموقعه������ا  المنطقة 

وغناها ب�ستى الثروات. 

أم������ن البيت اأهم من كر�سي ن�سعه  نعم ا

هنا اأو طاولة ن�سعها هناك...، واإذا اقتربت 

أولوية في الدفاع  م������ر ا النار من البيت لالأ

عن البي������ت فال يجب اإهمالها حتى تحرق 

البي������ت ونن�سغل بتحفيظ الول������د الدر�س، 

هذا م������ا يراه �سا�سة الوطن العربي، لكنهم 

ب�سراح������ة اأفرط������وا في خوفه������م فح�سل 

تق�سير في م�سالح العباد يتفاوت من بلد 

اإلى اآخر. 

يقول الخبراء اإن الفجوة التي تف�سلنا 

عن الغرب اليوم تق������در بمئة عام، فكيف 

يتم ردمها؟ اأكيد بالعلم والعمل، اأال يحتاج 

العلم والعمل ماالً وا�ستقراراً؟ 

لو تركوا بالدنا العربية دون حروب 

ودون �سغوط وتدخالت، لو لم يحتلوا 

العراق، لو لم يدعموا بالمال وال�سالح 

اإ�سرائي������ل وذوي الراية البي�ساء وذوي 

الراية ال�سوداء، ل������و لم يطلقوا العنان 

ثني������ة والقومية  للفرق������ة الطائفية واالإ
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ر�������س نبني  لع�سن������ا كبقي������ة �سعوب االأ

أ ونزدهر كما ازدهرنا من  ونعمر ونقرا

قبل. 

ن،  أق������ل راأيي ال�سخ�س������ي حتى االآ لم ا

همية  أيي������ن عل������ى ق������در م������ن االأ وكال الرا

أي�ساً،  وال�سح������ة وال�سراحة والواقعي������ة ا

آراء اأخرى، ربما  أل������ة بحاجة اإل������ى ا والم�سا

ي�ساركن������ا الق������راء ف������ي وجه������ات نظرهم 

أ يجب  تجاهها، وفي النهاية اأقول اأمة اقرا

خرين  أ، ويجب اأن تتحدى ظلم االآ اأن تق������را

أ لن تتخاذل  واأطماعهم التو�سعية، اأمة اقرا

أ يجب اأن  ولن تنحني ولن تموت، اأمة اقرا

خرى تم�سك  تحمي البيت بي������د وباليد االأ

الكتاب.
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اأديب وباحث وناقد. ❁

حممد الفراتي 
قيع الن�سيانسقيع الن�سيانسقيع الن�سيان ساعر حتت �ساعر حتت � اعر حتت �ساعر حتت �س س�س�

)1880-1974م(
وطووطوؤوط رنا عبد اللطيف الأ

❁

ه������و �شاعر مب������دع لم ينل م������ن الحظوة 

ه شه شه  شخال�شخال� إبداع������ه واإ إبداع������ه و والتكري������م م������ا يكاف������ئ اإ

مته العربية  ّالقومي والوطني، فقد ق������ّدالقومي والوطني، فقد ق������ّدم لأ

ّعاف ماقّدعاف ماقّدم������ه مبدعون اآخرون نالوا من  عاف ماقدشعاف ماقدش ش�ش� اأ

االتقدير والمكانة مالم ينله. فاالتقدير والمكانة مالم ينله. فاإن كنا لم نكرم 

الرجل ف������ي حياته فمن حقه علينا اأن نبعث 

ان، شان، شان،  ش يعو�ش يعو� لور لور ل ور شور ش شهمال وق�شهمال وق� ر عن ذكراه لنكفر عن ذكراه لنكّفر عن اإ

ثر في  أكب������ر الأ وجح������ود ونك������ران كان لهما ا

بدي. ه قبل رحيله الشه قبل رحيله الشه قبل رحيله الأ شنف�شنف�

ول������د ال�شاع������ر »محم������د ب������ن عطا اهلل 

الملقب بالفراتي«، ف������ي مدينة »دير الزور« 

������رة عربية تتحدر من ش������رة عربية تتحدر من ش������رة عربية تتحدر من  ش�ش� ف������ي عام 1880م، لأ
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ب كان يعمل نحاتاً قبيلة ط������يء ن�سب������اً، ولأ

اعر عنه ذوقه الفني، ساعر عنه ذوقه الفني، ساعر عنه ذوقه الفني،  س، وق������د ورث ال�س، وق������د ورث ال� ًاًءاًء اءوبناءوبّن

إلة ن�سب واإن  إلة ن�سب و لة ن�سب وسلة ن�سب وس سدب �سدب � فبين النحت والبناء والأ

ل بيد م يتحول بيد م يتحّول بيد  م يتحوسم يتحوس س�س� اختلفت الو�سيلة بين حجر اأ

آية  العامل تحفة فنية وكلمة يحيلها المبدع ا

ناطقة.

تابع »محمد الفراتي« درا�سته في كتاتيب 

يدية، سيدية، سيدية،  س�س������ه وفي المدار�������س الر�س�س������ه وفي المدار�������س الر� أ م�سقط را

وكانت مناهج هذه المدار�س في ظل الحكم 

العثمان������ي تدر�س العل������وم باللغ������ة التركية 

واللغة العربية، ث������م تابع درا�سته في مدينة 

الح الزعيم« سالح الزعيم« سالح الزعيم«  سيخ »�سيخ »� يخ »�سيخ »�س س»حلب« في مدر�سة ال�س»حلب« في مدر�سة ال�

وف������ي المدر�سة »الخ�سروي������ة« وتتلمذ على 

ان������ذاك... فان������ذاك... فاأنهى درا�سته  آ يوخ حلب سيوخ حلب سيوخ حلب ا سبرز �سبرز � أ ا

ة لمتابعة سة لمتابعة سة لمتابعة  ستيحت له الفر�ستيحت له الفر� أ البتدائية... ثم ا

ر براسر براسر براً سلى م�سلى م� زه������ر« ف�سافر اإ علومه في »الأ

عن طريق: يافا، ب������ور �سعيد، القاهرة �سنة 

1911م.

يخ يحيى الخليلي ال�سوري سيخ يحيى الخليلي ال�سوري سيخ يحيى الخليلي ال�سوري  سنه ال�سنه ال� نه ال�سنه ال�س سواحت�سواحت�

ل������ع ل������ع لمتحان تقرر بموجبه اأن  ������ع س������ع س سل، وخ�سل، وخ� ل، وخ�سل، وخ�س س�س� الأ

يل سيل سيل  سيتابع درا�سته العليا، فعكف على التح�سيتابع درا�سته العليا، فعكف على التح�

�س������ت �سنوات در�س خالله������ا العلوم اللغوية 

أبرز  ا �سالمية المختلفة على  إوالدرا�سات الإوالدرا�سات الإ

اثر باثر باأ�ست������اذه في النقد  ازه������ر، وتازه������ر، وتاأ ي������وخ السي������وخ السي������وخ الأ س�س�

طفى القاياتي«.سطفى القاياتي«.سطفى القاياتي«. سيخ »م�سيخ »م� يخ »م�سيخ »م�س سدبي ال�سدبي ال� الأ

عرية قد تفتحت في سعرية قد تفتحت في سعرية قد تفتحت في  سكانت موهبت������ه ال�سكانت موهبت������ه ال�

زم������ن مبكر من������ذ اأن كان ف������ي حلب، وهي 

دب... بينما  مدين������ة عريق������ة بالثقاف������ة واالأ

دبي في م�س������ر ميله اإلى  ع������ّزز الو�س������ط االأ

نظم ال�سعر، فاألقى اأول ق�سيدة له في حفل 

أثناء الحرب  وبرا �سن������ة 1914م ا ف������ي دار االأ

جازة  ولى، وفي العام ذاته نال االإ العالمية االأ

من كلي������ة ال�سريعة، واطلع في تلك المرحلة 

على ترجمات لرباعيات الخيام، ف�سمم على 

اأن يتعلم اللغة الفار�سية فتعمق فيها...

قطع ال�ساع������ر »الفرات������ي« درا�سته في 

زه������ر بعد قي������ام الثورة العربي������ة الكبرى  االأ

بزعامة ال�سريف ح�سين، و�سافر اإلى العقبة 

�سن������ة 1916م وكلّف������ه المل������ك في�سل مهمة 

فتاء ف������ي الجي�س برتب������ة �سابط، ونجح  االإ

بموهبت������ه ال�سعري������ة والخطابي������ة في بعث 

روح الحما�س������ة ل������دى المنا�سلين من البداة 

الموؤمني������ن بمبادئهم، و�سه������د معهم معارك 

التحري������ر، فلم������ا و�سعت الح������رب اأوزارها 

عر�س علي������ه »في�سل« عدداً من المنا�سب، 

لكنه خرج من �س������اح المعركة محبطاً لغدر 

الحلفاء وتاآمرهم، فقف������ل عائداً اإلى م�سر 

�سنة 1919م، وكان������ت الثورة الم�سرية على 

نكليز بقيادة »�سعد زغل������ول« في اأوجها،  االإ

فانخ������رط »الفرات������ي« في �سفوفه������ا، وراح 

يداف������ع عن حيا�س »م�س������ر« ب�سعره، ويندد 

نكليز. بغدر االإ

وترنم������ت »م�س������ر« بق�سيدت������ه »�سوت 

الجزيرة« وفيها يقول:
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مــــاذا عــلــى اأمــــة قــامــت تــدافــع عن

مهت�سما الــيــوم  قبل  كــان  لها  حــق 

قــرمــًا مــلــحــمــًا  لــــــدودًا  عـــــدوًا  راأت 

نهما م�ستعمرًا  طــامــعــًا  م�ستقتاًل 

تقنعه ال�سند  ل  ت�سبعه  الهند  ل 

مقت�سما اهلل  بــالد  لن�سف  اأ�سحى 

مــا فعلت بــغــداد  و�سل  الــفــرات  �سل 

الهرما �سل  باأهليها  الطغاة  اأيــدي 

❁    ❁    ❁

وعاد ال�ساعر »محمد الفراتي« اإلى بلدته 

»دير الزور« بعدما خ�سعت �سورية لالنتداب 

ربعين من  الفرن�س������ي، وهو في الحادي������ة واالأ

عمره، وعّين مدر�ساً للغة العربية وال�سريعة 

والر�س������م في الثانوية، وكان متعدد المواهب 

يجي������د الخ������ط والر�سم اإ�سافة اإل������ى ثقافته 

العام������ة وموهبته ال�سعري������ة، و�سعر باختناق 

دبي  أنها ال توائم طموحه االأ كبير في بلدته، وا

وروح������ه الثائرة، لكنه م�سط������ر اإلى م�سايرة 

الواق������ع ولديه ت�سع������ة اأوالد تنتظر اأفواههم 

لقمة العي�س، وما اأمّرها حين تمتزج بالمذلة، 

لكن وطنية »الفراتي« كانت فوق كل اعتبار، 

فقد تبّنى مقاوم������ة الم�ستعمر والدعوة اإلى 

�س������الح والمطالب������ة بنه�س������ة عمراني������ة،  االإ

اإ�سالحية، والق������ت دعوته قبوالً من القبائل 

العربية المنت�س������رة في البادية وتحّول النقد 

اإل������ى ثورة، فعمد الم�ستعم������ر اإلى اإقالته من 

التدري�س �سنة 1924م. وحاول اعتقاله لكنه 

تمّكن من الهرب اإلى الع������راق، ظل ال�ساعر 

الفراتي منفياً حتى �سنة 1930م، وفي بالد 

الغربة توطدت �سداقته بال�سعراء: الزهاوي، 

والر�سافي وجعفر الع�سكري والبياتي وبقي 

في الع������راق ثالث �سنوات حافل������ة بالن�ساط 

ال�سيا�س������ي �سد الم�ستعم������ر البريطاني فقد 

آنذاك يتمخ�س بالثورة بزعامة  كان العراق ا

»ر�سيد عالي الكيالني«.

كان »الفرات������ي« يتاب������ع اأخب������ار الث������ورة 

ال�سورية ويدعمها ب�سع������ره... ولما عاد اإلى 

أ�س�س مكتبة  �سوري������ة ا�ستغل في التدري�������س وا

»دير الزور« العامة، وظل اأميناً لها من�سرفاً 

اإلى الكتاب������ة والتاأليف اإل������ى اأن كان الجالء 

اإلى دم�سق  واال�ستقالل الوطن������ي... وانتقل 

للعمل في وزارة الثقافة.. وتّم تكليفه ترجمة 

دب الفار�سي اإل������ى العربية �سعراً،  عي������ون االأ

على للفنون  وُعّي������ن ع�سواً في المجل�������س االأ

داب والعل������وم االجتماعية، وا�سطر اإلى  واالآ

تقديم ا�ستقالته م������ن العمل، وتابع الترجمة 

بجه������ده الخا�������س... اإلى اأن وافت������ه المنية 

أربعة وت�سعين  �سنة 1974م ع������ن عمر يناهز ا

عاماً.

❁    ❁    ❁

ن�سان: محمد الفراتي الإ

أ،  كان ال�ساع������ر »الفراتي« رج������ل مبدا

يتم�سك بالمثل ال�سامية وال يعرف المداورة 



قيع الن�سيان )سقيع الن�سيان )سقيع الن�سيان )1880-1974م( ساعر تحت �ساعر تحت � اعر تحت �ساعر تحت �س سمحمد الفراتي �سمحمد الفراتي �

��� آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623

والتنازل، متنزهاً عن ال�سغائر، �سهد حياة 

طويلة �ساخبة بعيدة عن اال�ستقرار، ودفع 

ثم������ن ن�ساله غالياً، ولم تكن اأحواله مهياأة 

بداعي،  لتف������ي بم�سروع������ه ال�سيا�س������ي واالإ

وامتزج������ت في �سخ�سيت������ه نزعة الحفاظ 

دبية برغبة  عل������ى الثوابت ال�سيا�سي������ة واالأ

في التجديد دون اأن يتطلع اإلى المعطيات 

دب والحي������اة، ورف�سها  الغربي������ة ف������ي االأ

دب الفار�سي  آثر اأن يطّل على االأ بعن������ف، وا

بما يت�سم������ن من ت������راث رومان�سي �سديد 

�سالمية ومافيها من  االت�س������ال بالعقلية االإ

نزوع اإلى المطل������ق والت�سوف وحنين اإلى 

الطبيع������ة، كان تجدي������ده �سرقياً بالمطلق، 

وكان يجم������ع ف������ي طباع������ه بي������ن النموذج 

الع�سبي ل�سرعة التحول وعدم اال�ستقرار، 

وردود الفع������ل ال�سريع������ة والتم�سك بالمثل 

العليا، وظ������ل وفياً للتقالي������د القديمة وال 

يتحول عن ال�سعر الموزون و�سهد المدار�س 

دبية الحديثة المعا�سرة تكت�سح ال�ساحة  االأ

أ�سهمت ه������ذه العوامل كلها في  دبية، وا االأ

أ�سهم عنفه ال�سيا�سي  اإخماد �سهرت������ه، كما ا

في تحجيمه على الرغم من متانة �سعره، 

فق������د ا�ستهوته الفك������رة في ال�سع������ر �ساأن 

ال�سع������راء التقليديي������ن دون اأن يعنى كثيراً 

بتفجير اللغ������ة ال�سعري������ة وتطوير ال�سور 

ال�سعرية كال�سعراء الذين تاألقوا الحتفائهم 

�سلوب ال�سعري. باالأ

نها  لقد نجح »الفراتي« في الترجمة الأ

ف������كار، وكان دقيقاً في  تق������وم على نقل االأ

الترجمة، لكن الناقد ال ي�ستطيع اأن يحكم 

على م������دى توفيقه بنقل ال������روح ال�سعرية 

لل�سع������راء الفر�������س اإالَّ اإذا كان ملماً باللغة 

الفار�سية، م������دركاً طبيعة اللغة الفار�سية، 

وخ�سائ�سه������ا الت������ي ق������د ت�ستع�سي على 

المترجم اأحياناً.

وكان اإن�ساناً طموح������اً، في نظرته اأغوار 

ن�سان������ي، وفي مظهره  بعي������دة من العم������ق االإ

الهادئ روح ثائرة �ساخبة اأجهدتها النك�سات، 

�سى، وكان  وفي حديثه م�سحة من الحزن واالأ

ت�ساوؤم������ه يحبط اآماله ويح������ّد من طموحه، 

وكان حلم������ه يتج�سد ف������ي م�سروعه ال�سعري 

ال������ذي بدا وكاأن ال�سفينة تتقاذفه بال هدف، 

لكن������ه يتم�سك بالدف������ة وال يغرق على الرغم 

مواج الثائ������رة المحيطة به وقد حقق  من االأ

بع�س ماكان يرجوه، واإن لم يكن را�سياً عما 

لحق به من النكران.

❁    ❁    ❁

دبية: اآثار الفراتي الأ

ل������م يغادر »الفراتي« بل������داً اإالَّ خلّف فيه 

أثراً من �سع������ره، وخطر له اأن ي�سّنف نتاجه  ا

بح�س������ب البلدان التي كتب فيه������ا م�سنفاته 

وفق ت�سل�سلها الزمن������ي ثم عدل عن ذلك... 

ال�سوري������ات،  الحجازي������ات،  )الم�سري������ات، 
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العراقيات،� البحرينيات( لكنه اأ�سدر دواوينه 

غرا�س ال�سعرية وهي: )الهواج�س،  ح�سب االأ

�سبحات الخيال، �سدى الفرات، العوا�سف، 

النفحات، اأروع الق�س�س(.

في �سع������ره التقليدي متانة ف������ي الن�سج 

فكار الجزئي������ة واتكاء على  وتركي������ز على االأ

معاني من �سبقه من ال�سعراء، ويرى الباحث 

ديب »م�سطفى غدير« تق�سيم مراحل �سعر  االأ

الفراتي ح�سب تطوره اإلى ثالث مراحل:

ولى: من بدايات تكوينه  1- �لمرحل���ة �لأ

حتى �سنة 1919م. اأي نهاية الحرب العالمية 

ولى، وه������ي المرحلة التي تمثل االتباعية  االأ

أ�ساليب ال�سع������ر الموزون  باعتم������اده عل������ى ا

التقليدي.

2- �لمرحل���ة �لثانية: وفيها يبرز تكوينه 

ال�سع������ري الذاتي، وتمتد م������ن نهاية الحرب 

ولى حتى اال�ستقالل �سنة 1946م  العالمية االأ

أبرزها تعبيراً  وهي اأخ�سب مراحل نتاجه، وا

عن م�ساره ال�سعري وتجديده، فقد كتب في 

رحالت������ه الخيالية وهواج�س������ه، وهما اأغنى 

اأعماله وتجديده يكم������ن في تلك الرحالت 

أثرين هما: التي تتمثل في ا

اأ- ليلة ف������ي عالم المريخ... وهي رحلة 

خيالي������ة �سمنها ديوانه »�سبح������ات الخيال« 

وج������ارى فيه������ا اأعظ������م �سع������راء الرحالت 

الخيالية مثل دانتي والمعري، ومّهد لظهور 

ديوان »على ب�ساط الري������ح« لل�ساعر: فوزي 

المعلوف، وديوان »عبق������ر« لل�ساعر: �سفيق 

المعل������وف، وفيها يحلّ������ق »الفرات������ي«، اإلى 

عالم المريخ هرباً من اأهله مظهراً معاناته 

ن�سانية. االإ

ث������ر الثان������ي، فه������و بعنوان  أم������ا االأ ب- ا

 وفيه������ا يتجاوز 
)1(

»الكوميدي������ا ال�سماوي������ة«

ر�������س اإل������ى المجّرة  »الفرات������ي« عال������م االأ

م�������س على  وكواكبه������ا، ويلتق������ي �سع������راء االأ

طريقة المعري في »ر�سالة الغفران«، وابن 

ر�سيق في »التوابع والزوابع«. وقد �سمنهما 

معارفه العلمية والفلكية....

م������ن  وتمت������د  �لثالث���ة:  �لمرحل���ة   -3

اال�ستق������الل حتى نهاية عم������ره، وفيها تفّرغ 

للترجمة ال�سعرية من اللغة الفار�سية بعدما 

خرون في  أب������دى عدم ر�س������اه عّما نقل������ه االآ ا

ترجمة رباعيات الخيام.

❁    ❁    ❁

عمال المترجمة �سعرًا: الأ

ترج������م »الفرات������ي« من اللغ������ة الفار�سية 

عمال التالية: االأ

�سع������دي  لل�ساع������ر:  الب�ست������ان...   -1

ال�سيرازي.

أو كل�ستان... لل�ساعر:  2- رو�سة ال������ورد ا

حافظ ال�سيرازي.

3- رباعي������ات الخي������ام... لل�ساعر: عمر 

الخيام.
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4- روائ������ع م������ن ال�سع������ر الفار�س������ي... 

لل�سع������راء: �سع������دي وحافظ وج������الل الدين 

الرومي والجامي والخيام.

5- ديوان �سعر... للفردو�سي.

ولك������ي نر�س������م فك������رة عن ه������ذا الجهد 

العظي������م... يكف������ي اأن نع������رف اأن ترجم������ة 

أربعة اآالف بيت.. واأن  »الب�ست������ان« كانت في ا

م������ا ترجمه من ال�سع������ر الفار�سي يُربى على 

ع�سرة اآالف بيت...

أث������ر مخطوط يتناول  اإ�ساف������ة اإلى ذلك ا

آية من القراآن الكريم  أربعين ا تف�سير اثنتين وا

تف�سي������راً فلكياً، وكان »الفرات������ي« ملماً بعلم 

الفلك.

دب  لقد فتح������ت ه������ذه الترجم������ات لالأ

دب الفار�سي  العربي نافذة وا�سعة عل������ى االأ

فاغتنى به������ا، و�سمحت للق������ارئ العربي اأن 

يط������ّل على عال������م اأدبي جدي������د، وللناقد اأن 

�سالمي في اآداب ال�سعوب  أثر الفكر االإ يتابع ا

الم�سلمة التي مزجت التراث القديم بالفكر 

�سالم������ي وتجلياته ف������ي الت�سوف والنزوع  االإ

اإلى المطلق.

❁    ❁    ❁

محمد الفراتي الناقد:

آراء نقدية طريفة تبرهن على  للفرات������ي ا

ثقافة مو�سوعية وعل������م وا�سع وذائقة نقدية 

أنه ل������م ي�سهم في حرك������ة النقد  مرهف������ة، وا

دب������ي باأثر مطبوع، وقد اأبدى وجهة نظره  االأ

ف������ي اإ�س������الح المجتمع فدعا اإل������ى تحريره 

من التخلف والع������ودة اإلى المناهل ال�سليمة، 

أدباء  آراء نقدية في ا كما قدم ف������ي مقابالته ا

ع�سره... ودفعه النق������د اإلى خ�سومات مع 

معار�سيه، فقال:

�ـــســـاأبـــعـــثـــهـــا �ــــســــواعــــق مـــحـــرقـــات

الحديدا بها  �ــســدوت  متى  تــذيــب 

ــــوكــــم عـــلـــى مــــــّر الـــلـــيـــالـــي واأكــــ�ــــس

تـــبـــيـــدا ولـــــــن  تـــبـــيـــد  قـــــوافـــــي ل 

اأاأنــــــــــــــداد الــــبــــهــــائــــم فـــــي حـــمـــانـــا

مــــتــــى كـــنـــتـــم تــــــــــودون الــــخــــلــــودا

❁    ❁    ❁

أنه  ومن اأحكامه النقدية على معا�سريه ا

كان يرى ف������ي »الزه������اوي« فيل�سوف �سعراء 

الع������رب المعا�سرين، وف������ي »اأحمد �سوقي« 

�ساعر بالط مّداح ذا موهبة �سعرية متميزة، 

وفي »خليل مطران« كادحاً غلبته لقمة العي�س 

أ�سه������م ف������ي النه�سة ال�سعري������ة، وفي  لكن������ه ا

»معروف الر�ساف������ي« �ساعراً لم ي�ستقر على 

مبداأ طوال حياته، وف������ي »الكاظمي« مقلّداً 

جارى القدماء ول������م ي�ستطع اأن يتخل�س من 

تقليده������م، وفي ال�سع������راء ال�سوريين اأمثال: 

�سفيق جبري، وبدوي الجبل، ومحمد البزم، 

وخليل مردم بك... �سعراء �سادقين وطنية.

كان »محمد الفرات������ي« يقّدر ال�سعر في 

�سوء قيمته ال�سعرية بغ�س النظر عن قدمه 
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اأو حداثته، ورف�������س ال�سعر الحديث اإذ راأى 

في������ه تفكيكاً للغ������ة العربية، وتط������اوالً على 

مة  ال�سلف، وعّد عمل الذين تبنوه خيانة لالأ

وعدهم �سحايا لال�ستيطان اال�ستعماري.

لقد ح������اول »الفرات������ي« ف������ي حياته اأن 

التكّيف  العال������م لم�سيئته، ورف�������س  يخ�سع 

مع الواق������ع، وا�ستر�سل في حلم التغيير �ساأن 

طفال الذين يري������دون اأن يُخ�سعوا العالم  االأ

لم�سيئتهم لكن الواقع يق�سرهم على الخ�سوع 

ة اال�ست�سالم، والهرب اإلى  وف������ي قلوبهم غ�سّ

دبي  الحلم، ووج������د حلمه ف������ي م�سروعه االأ

مته اأطيب الجنى... الذي قّدم الأ

الكوميديا ال�سماوية: نُ�سرت تباعاً في مجلة »الحديث« الحلبية ولم تطبع في كتاب م�ستقل.  -1

الهوام�ش
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اأديب وباحث ومترجم ودبلوما�سي �سابق. ❁

تفاقم حمنة التعليم يف الوطن العربي

د.خير الدين عبد الرحمن

❁

�لتقدير�لتقدير�ت �أن  ذك������رت بع�ض �أح������دث �

ميين ف������ي �لوط������ن �لعربي قد  ع������دد �لأ

�قترب من �لمئة وع�شرة ماليين، ناهيك 

مية( بي������ن �لمتعلمين على  عن تفاقم )�لأ

ضر�ضر�ض نحو مخيف، وبعدم������ا �نت�شرت �لمد�

جنبي������ة بكث������رة، كم������ا تحول������ت معظم  �لأ

ضلى تدري�ضلى تدري�ض كل �لمو�د،  إلوطنية �إلوطنية �إ � ضر�ضر�ض �لمد�

إو �إو �إعطاء تلك  أ �أو معظمها، بلغات �أجنبية، �

� متز� متز�يد�ً على  جنبية �متي������از�ً �للغ������ات �لأ

�م، كما بات فقر�م، كما بات فقر�ء �لعرب  اب شاب شاب �للغة �لأ شح�شح�

خم شخم شخم  شاحقة تت�شاحقة تت� احقة تت�شاحقة تت�ش شغلبي������ة �شغلبي������ة � أ �لذي������ن ي�شكلون �
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�سريعاً غير قادري������ن على تحمل تكاليف 

التعليم الخا�ص.

وقد تعاظ������م تواف������ق المهتمي������ن بهذه 

������ور النظام التربوي س������ور النظام التربوي س������ور النظام التربوي  سن ق�سن ق� كل������ة على سكل������ة على سكل������ة على اأ سالم�سالم�

والتعليم������ي وتخلفه وتبعيت������ه اال�ستن�ساخية 

اخر ل������م يعد يحتم������ل تاخر ل������م يعد يحتم������ل تاأخير  ين������ة للسين������ة للسين������ة للآ سالم�سالم�

ي الجهل سي الجهل سي الجهل  سوليت������ه ع������ن تف�سوليت������ه ع������ن تف� وليت������ه ع������ن تف�ووليت������ه ع������ن تف�وؤ ومعالجت������ه، لم�سومعالجت������ه، لم�س

اساساً لمظاه������ر خادعة توحي  سوالتحج������ر نقي�سوالتحج������ر نقي�

بث سبث سبث  سبتعمي������م التعلي������م. ال يزال التعلي������م يت�سبتعمي������م التعلي������م. ال يزال التعلي������م يت�

أ�ساليب  بمعياري������ة قولبة تعك�سه������ا مناهج وا

رنا. تربية ال سرنا. تربية ال سرنا. تربية ال  سلى ع�سلى ع� لة سلة سلة اإ ستربية ال تم������ت ب�ستربية ال تم������ت ب�

تعترف بحقوق المواطنة وال بالتفكير الحر 

إن�س������ان، واإنما ت�ستهدف  إن�س������ان، و جوه������ر اإن�سانية االإ

عيدين الفردي سعيدين الفردي سعيدين الفردي  سعمى عل������ى ال�سعمى عل������ى ال� ذعان االأ االإ

ب ثم للمعلم ثم لل�سلطة، مما  والجمعي، للأ

أم������ر واقع، حتى للغزو  ذعان لكل ا ّيطّب������ع ايطب������ع ايطّب������ع االإ

جنب������ي. طبيعي  ل��ل��لل االأ ������ �الخارج������ي واالحت����الخارج������ي واالحت���

نتاج الفكري  حالة ف������ي اسحالة ف������ي اسحالة ف������ي االإ سن يف������رز هذا �سن يف������رز هذا � أ ا

خر،  وراسوراسوراً في معرفة الذات واالآ سوالمادي، وق�سوالمادي، وق�

طراباسطراباسطراباً للوع������ي العام، وتفاقم  س وا�س وا� موراسموراسموراً سو�سو�

ادي.سادي.سادي. س الواقع ال�سيا�سي واالقت�س الواقع ال�سيا�سي واالقت� ص�ص�ص �و�وؤ وبوب

وهكذا باتت الحاجة ملحة اإلى مراجعة 

وابط سوابط سوابط  سجذرية وجوهرية لمناهج وقواعد و�سجذرية وجوهرية لمناهج وقواعد و�

وتعليمات بليدة في مجال التعليم بمراحله 

لالمختلف������ة، واعتم������اد فل�سف������ة تعليم تلالمختلف������ة، واعتم������اد فل�سف������ة تعليم تلئم 

ل��ل��ًل لعقلية  ������ �رين، بدي����رين، بدي��� رين، بدي���سرين، بدي���س سالقرن الح������ادي والع�سالقرن الح������ادي والع�

الق������رن الثامن ع�سر الت������ي هيمنت على ما 

�ساد في موؤ�س�سات التعليم بعد اال�ستقالالت 

العربي������ة على نحو ال تخفيه ق�سور ع�سرنة 

خر  وترقي������ع بم�ست������وردات من نفاي������ات االآ

ميركي. ال بد مثاًل من تكييف  وروبي واالأ االأ

التعليم مع مي������دان العمل بموجب تخطيط 

علمي ي�ستله������م احتياج������ات الم�ستقبل في 

هل������ي والحكوم������ي، فجودة  القطاعي������ن االأ

التعليم وج������دواه رهن مثل ه������ذا التكييف 

ال������ذي ي�ستهدف اإعداد الق������درات الب�سرية 

الموؤهل������ة لملء حاجة �س������وق العمل وتنفيذ 

خطط نهو�������س المجتمع وتقدم������ه. وهذا 

يتطلب اإعادة تحديد اأهداف التعليم وتغيير 

أ�ساليبه بم������ا يواكب م�ستجدات  مناهج������ه وا

معارف الع�سر، ال بما يكر�س المخاتلة والغ�س 

أو للمال اأو  والنفاق وعبودية الطفل للحاكم ا

للمادة، بدي������اًل لعبودية غربت عنوانها )من 

�سرار  علمني حرفاً كنت له عبداً(. لماذا االإ

بالمنا�سب������ة عل������ى عبودية مبا�س������رة اأو غير 

مبا�سرة لغير اهلل؟

لقد تفاق������م خلل نظ������ام تعليمي بائ�س 

أنفا�سه وانق�ست �سالحيته  متقادم »لف������ظ ا

في معظم اأنحاء العالم، لكنه ظل يجثم على 

أنفا�سنا مكابراً ومطمئناً اإلى  �سدورنا ويكتم ا

كثرة من يت�سبث به، واإلى كثرة من ال يكترث 

ن مظهر وجود  أو تطويره الأ باأم������ر ا�ستبداله ا
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تعليم يغني عنده عن الجوهر وعن النتائج، 

واإلى كثرة من يكتف������ي بترقيع ذلك النظام 

متوهم������اً اأن ذلك يكفي الدع������اء الع�سرنة 

. لقد ولى منذ اأمد بعيد زمن 
)1(

والتحديث«

آ�سام  نكليزي روجر ا المدر�سة التي اعتبر االإ

في القرن ال�ساد�س ع�سر مجدها كامناً في 

قدرتها على تعلي������م الطفل في �سنة واحدة 

ما ال ي�ستطيع اكت�سابه عبر الخبرة خارجها 

في ع�سري������ن �سنة. اختفت تل������ك المدر�سة 

أ�ساليبها  بجدرانها ومناهجه������ا ومدر�سيها وا

من ج������ّل اأنحاء العالم وباتت خارج الع�سر. 

�سارت وظيف������ة التربية المعا�س������رة تاأهيل 

الطفل للتكي������ف مع بيئة �سدي������دة التعقيد 

و�سريعة التغير والتطور والتجدد. 

لم يع������د التلقين البلي������د واال�ستحفاظ 

العبثي ومطاردة الطفل با�ستن�ساخ �سفحات 

وا�ستحفاظ اأخرى ف������ي البيت على ح�ساب 

أوق������ات نومه وراحته ولعبه وتاأمالته وبحثه  ا

الحر ع������ن معلومات اأحدث واأدق واأكثر من 

ركام المعلومات المتقادمة والم�سو�سة التي 

تلقنه������ا مدار�سن������ا، والتي اقتب�������س موؤلفون 

أكثره������ا من م�س������ادر اأجنبية  ومترجم������ون ا

أو تعريب  قديمة من دون اأن يح�سنوا اختيار ا

اأو �سياغة اأو حتى فهم كثير منها، بما فيها 

أكثر  م������ا يخ�س تاريخنا ذاته! لق������د الحظ ا

المهتمين بالتعليم العربي مع د.زكي نجيب 

محم������ود اأن »العملية التعليمي������ة ت�سير في 

خطي������ن متوازيين«: خط لدرا�سة المدرو�س 

وحده، وخط لدرا�س������ة المنقول عن الغرب 

وحده )تقريباً(. 

كث������رت االقتراحات في ه������ذا ال�سدد، 

ولعل م������ن اأهمها دع������وة اإل������ى تعليم كفيل 

باإحداث التغيير، مم������ا يعني اإحداث تغيير 

ج������ذري ف������ي فل�سف������ة التعلي������م المتقادمة 

ال�سائ������دة. كتب المرح������وم د. محمد عابد 

الجابري مثاًل: »في بل������دان كبلداننا يجب 

اأن نت�ساءل ما المطلوب: هل اإدماج التعليم 

أم تغيي������ر المجتمع بالتعليم؟  في المجتمع ا

ه������ل مهمة التعلي������م اأن يندم������ج اأم عليه اأن 

يغير؟ اإن اندم������اج التعليم، م�سموناً و�سكاًل 

واتجاه������اً، في المجتمع العرب������ي المنق�سم 

اإلى قطاع تقلي������دي واآخر ع�سري قد اأفرز 

- وكان ال بد اأن يفرز - �سنفين من النخب: 

أو اأميركية التكوين  نخبة ع�سرية، اأوروبية ا

والمي������ول والروؤي������ة، غريبة ع������ن المحيط 

العرب������ي والتراث العرب������ي، ونخبة تقليدية 

تراثي������ة التكوين والمي������ول والروؤية، غريبة 

ع������ن الع�سر ال������ذي تعي�س في������ه، مقطوعة 

ال�سلة تقريباً عن الفكر العالمي المعا�سر 

ن�ساني������ة. وه������ذا االن�سطار  ومكت�سبات������ه االإ

عل������ى �سعيد النخ������ب راجع اإل������ى ان�سطار 

مماثل عل������ى �سعيد التعليم والثقافة ب�سفة 
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عامة. اإن التعلي������م ال�سائد اليوم في الوطن 

العربي ه������و اإما تعليم تقن������وي )تكنولوجي 

و�سمنه العلوم الحقة( ي�سنع عقوالً قانونية 

دوغمائية، واإما تعلي������م ميثيولوجي تلقيني 

أ�سطوري������ة. والقا�سم  ي�سنع عق������والً راكدة ا

الم�ست������رك بين هذين النوعي������ن هو غياب 

ال�س������وؤال النقدي، �سوؤال: لم������اذا وكيف؟ اإن 

داتي، عقل فارغ  العقل التقنوي، العق������ل االأ

من الثقافة النظرية التي هي ميدان لتعدد 

جوبة. ولذل������ك تجده م�ستعداً  �سئل������ة واالأ االأ

لتلقي العقائد الجاهزة بمثل ال�سهولة التي 

يتلقى بها القوانين العلمي������ة. فلي�س غريباً 

اإذن اأن تكون المعاهد والكليات العلمية من 

اأهم ال�ساحات التي ي�ستقطب فيها التطرف 

�سطوري  أم العق������ل االأ �سياع. ا ن�س������ار واالأ االأ

الذي ت�سنعه المعاه������د والكليات النظرية، 

وكذلك المدار�س االبتدائية والثانوية، فهو 

أ�ساطير،  عقل يتلقى المعرفة عل������ى �سورة ا

روايات وتلقينات وحقائق جاهزة: فالتاريخ 

دب وتاريخه حكايات وروايات،  أ�ساطير، واالأ ا

أ�سباح  والجغرافي������ا م������كان عل������ى ال������ورق وا

في المخيل������ة، والتربية الوطني������ة مرا�سيم 

بروتوكولي������ة وتعليم������ات اإداري������ة، والتربية 

خرة،  الديني������ة ق�سور فقهية وم�ساهد من االآ

واللغ������ة تتعلم لتن�سى: اللغ������ة العربية تن�سى 

ن التدري�س فيها  ف������ي الكلي������ات العلمي������ة الأ

جنبية تن�سى  جنبية، واللغات االأ باللغ������ات االأ

ن لغة التعليم فيها  في الكليات النظري������ة الأ

 وما دمنا في �سياق 
)2(

هي العربية وحدها«.

الحدي������ث عن حال تعلي������م اللغة في معظم 

البل������دان العربية ن�سدد هنا على اأن التعليم 

م �س������رورة حيوية ف������ي المرحلة  باللغ������ة االأ

االبتدائي������ة ب�س������كل خا�������س، حي������ث الغاية 

الرئي�سة العملية التعليمية فيها هي تعريف 

أن�سطة �سفوية  الطفل بمحيطه من خ������الل ا

حي������ان، وحيث من الجوهري  في معظم االأ

رب������ط ما يتلق������اه الطفل ف������ي المدر�سة بما 

�سرة والحي،  يتلقاه في البيت ومحي������ط االأ

م. وهكذا جاء  وهذا يكون عادة باللغ������ة االأ

تقري������ر البنك الدولي �سن������ة 1996م ليوؤكد 

بعد درا�سات معمق������ة اأن اأف�سل لغة لتعليم 

م في  الم������واد التعليمية كافة ه������ي اللغة االأ

حوال. توافق هذا التاأكيد مع ت�سديد  كل االأ

ن�سانية في جنوب  مجل�������س اأبحاث العلوم االإ

م في  اأفريقيا على تعزيز التعل������م باللغة االأ

�سنوات الدرا�سة االبتدائية. 

كذلك اأكدت درا�سة اأجرتها ماليزيا في 

م  ال������دول المحيطة اأن تعلم العلوم باللغة االأ

ي�سهل اإتق������ان تعلمها. وهكذا تدر�س اليابان 

م في مدار�س المرحلة االبتدائية،  بلغتها االأ

كم������ا حظرت الهن������د التدري�������س بغير اللغة 

المحلية في األفي معهد كانت تقوم بالتدري�س 
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نكليزية، وه������ذا بالذات ما خل�ست اإليه  باالإ

نكليزية  درا�سة م������ن اأن ا�ستخدام اللغ������ة االإ

لتدري�������س الريا�سي������ات والعل������وم يت�سم������ن 

أنماطاً من الثقافة الغربية قد تفهم ب�سورة  ا

خاطئة لكونها تنتمي اإل������ى �سياق ح�ساري 

. لقد بات التوج������ه الغالب في 
)3(

مختل������ف.

أكثر بلداننا العربية في ال�سنوات الع�سرين  ا

الما�سي������ة -التي �سه������دت تو�سعاً هائاًل في 

خ�سخ�س������ة التعليم - ه������و تدري�س اللغات 

جنبي������ة ف������ي المدار�������س االبتدائية على  االأ

ح�ساب اللغ������ة العربية، وه������ذا نذير خطر 

حقيقي! 

أكثر الطلبة في  من ناحية اأخرى، انتقل ا

خي������رة �سريعاً من طاعة عمياء  ال�سنوات االأ

ب������اء والمربون والمعلمون فر�سها  توارث االآ

قروناً اإلى تم������رد وا�ستهتار والمباالة. �سبق 

للفيل�س������وف البريطاني برتران������د را�سل اأن 

باء وبع�س  حذر من هذا بقول������ه: »تعليم االآ

طفال الطاعة العمياء محاولة  المدار�س االأ

أو  من المحتم اأن ت������وؤدي اإما اإلى خلق عبد ا

أ�سهب في �سرح   وبعدم������ا ا
)4(

اإلى خلق ثائر«

مخاطر ه������ذا النهج في التربي������ة والتعليم 

انته������ى قائ������اًل اإن: »هذه الطاع������ة تقتل كل 

مل������كات الفكر والخيال والفن والقدرة على 

طفال( اإلى ن�سوء  التفكير ويوؤدي عندهم )االأ

 )5(
اال�ستعداد لتقبل التع�سب«.

ن�س������اري من  كت������ب د.محم������د جابر االأ

ناحيته يقول: »...التعليم مهم للغاية، ولكن 

يجب اأن تاأتي خطة اإ�سالحه وتطويره �سمن 

أو روؤية مجتمعية �ساملة للنهو�س  اإ�ستراتيجية ا

�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي  والتقدم، ولالإ

واالجتماعي، وقبل ذلك الثقافي والفكري 

�ستراتيجية  والمعرف������ي. فغياب مثل هذه االإ

�س������الح والنهو�س من  العربي������ة ال�ساملة لالإ

�ساأنه اأن يلقي بكل ثمار التعليم الجديد في 

)6(
البحر...«

اإنَّ التجدي������د والمراجع������ة والت�سوي������ب 

أه������م �سمات  والتحدي������ث واالبت������كار م������ن ا

وخ�سائ�������س حيوي������ة اأي مجتم������ع. العك�س 

بالمفاهي������م  فالت�سب������ث  أي�س������اً،  ا �سحي������ح 

والنظ������م والقوانين ومناهج التعليم وو�سائل 

نتاج البالية والمتخلف������ة والبليدة عنوان  االإ

تحج������ر يدان������ي الموت واال�سمح������الل. اإن 

عالمنا متكامل ومتفاعل مهما �سعت بع�س 

أ�سر  مجتمعاته اإل������ى الت�سرنق والتقوقع في ا

قيود تتع������دد ذرائعها. فال ب������د اأن تع�سف 

أو مت�سللة، �سليمة  بها رياح التغيي������ر، عاتية ا

المق�سد اأو مغر�سة، فتحدث فيها - ق�سراً 

ولغير م�سلحته������ا غالباً- ما قد توانت عن 

اختياره وتقريره والتحكم به وتغييره. 

ت�ساءل عب������د الرحم������ن الجوهري في 

نهاية مقالة بداأها بت�س������اوؤل )لماذا تموت 
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أبنائنا في مدار�سنا( قائاًل: »لماذا  مواهب ا

يرتاع الباحثون وهم ير�سدون كم الر�سائل 

ال�سلبي������ة المعطاة للطفل في ف�سل مح�سو 

أو ف������ي ثكن������ة م������ن الطالب،  بالفو�س������ى، ا

في مبن������ى م�ستاأج������ر، غير مهي������اأ التهوية 

وال التق�سي������م. ولم������اذا تحظ������ى المدار�س 

الخا�س������ة بالمالعب الم�س������ّورة والمعامل 

المط������ّورة واأنظم������ة رقمي������ة، ال ن�سمع بها 

في المدر�س������ة الحكومية المج������اورة التي 

يدر�������س طالب ال�س������ف الراب������ع فيها في 

أنه ال �سارع  مطبخ �ساب������ق، على الرغم من ا

خير:  يف�سل بي������ن المدر�ستين. ال�سوؤال االأ

أبناوؤنا اإل������ى المدر�سة ليقتلوا  هل يذهب ا

مواهبه������م، الر�سام بان�سغال������ه في ح�سة 

العلوم، والمبرمجة بتعثرها بمادة الخط، 

والريا�س������ي في حفظ م������ا تبقى من �سعر 

. ما ا�ستكى منه هذا 
)7(

امرئ القي�������س...«

قط������ار العربية  أكثر االأ الكاتب ف������ي اأحد ا

أكث������ر ماأ�ساوية في  ث������راء يتكرر على نحو ا

أبرز  قطار العربي������ة... ولعل من ا أكث������ر االأ ا

أ�سباب تخل������ف مناهج التعليم وا�سطرابه  ا

أ�ساليبه وفل�سفته اأي�ساً جعل الهدف  وعقم ا

منه اإع������داد اإداريي������ن مطواعين لدواوين 

ال�سالطي������ن، ال تاأهي������ل علم������اء ومفكرين 

أث������ر على تطور  وخب������راء ومبدعي������ن، بما ا

المجتمعات والموؤ�س�سات معاً.

لقد تاأخرنا عقوداً عّدة من ال�سنوات في 

التحرر من عبث »العلم في ال�سغر كالنق�س 

على الحجر«، فال العقل حجر، وال التعليم 

�سر التلميذ  نق�������س يمار�سه المعلم تكري�ساً الأ

في �سرنقة من الم�سلمات القطعية والثوابت 

ال�سماء والتناق�سات ال�سارخة التي يرغم 

على حفظه������ا وااللتزام الحرف������ي اللفظي 

ٍن ف������ي �سالمتها،  بن�سو�سها م������ن دون تمعُّ

واإنم������ا العل������م هو اإط������الق مل������كات الطفل 

والياف������ع وتحري������ر قدراته للبح������ث الذاتي 

والحوار واال�ستك�س������اف والتحليل واالبتكار 

والمحاكم������ة واال�ستنب������اط واالختيار الحر 

بعد فهم الكنه والجوهر، بدالً من الحر�س 

عل������ى اإر�س������اء المعل������م باالن�سي������اع لبقايا 

محفوظاته التي عفا الزمن على كثير منها 

من������ذ عقود، وبدالً م������ن االهتمام بتح�سيل 

درج������ات اأكثر في امتح������ان تقييم القدرات 

الببغائية للتلميذ، �سعياً اإلى �سهادة درا�سية 

توؤهل حاملها لولوج وظائف حكومية، بينما 

أو  ال يقتن������ع �ساحب ال�سهادة نف�سه بقيمتها ا

بجدوى ما بقي في ذاكرته من فتات ما تلقاه 

ف������ي المدر�سة والجامعة بعد �سقوط معظم 

أو اإ�سقاطها في عالم المن�سيات.  المعلومات ا

وقد حذر برتراند را�سل من قولبة وتنميط 

طفال فكرياً بدالً من ت�سهيل �سعيهم اإلى  االأ

اكت�ساف الحقائق باأنف�سهم، فقال: »التعليم 
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يجب اأن يغ������ذي الرغبة ف������ي الو�سول اإلى 

يم������ان باأن عقي������دة معينة  الحقيق������ة، ال االإ

 وبعده بع�س������رات ال�سنين 
.)8(

ه������ي الحقيقة«

ألفن توفلر قائاًل اإن������ه ينبغي ت�سجيع  كت������ب ا

طفال على الت�سكيك في التوافق الفكري  االأ

الجماعي Group think بدالً من القبول 

عمى به وتج�سيده �سلوكاً جماعياً نتيجة  االأ

غريزة القطيع Folk، بينما تفعل المدار�س 

أ�سبه  نها موؤ�س�سات تعليمية ا العك�س غالباً الأ

لي  أ�سلوب التكرار االآ بالم�سانع التي تتب������ع ا

 )9(
الجماعي.

كيف للطفل العرب������ي اأن يعي�س ع�سره، 

أو اأن ي�ستعد للم�ستقبل، وهو �سحية عملية  ا

ل������زام على نحو  تعليمي������ة تعتمد الق�سر واالإ

يجعل المعرفة عبئاً ثقياًل منفراً له، ال متعة 

يحققها تفاعله الذاتي مع معارفه الجديدة؟ 

نترنت حين ترغمها  جيال االإ اأي م�ستقبل الأ

المدر�سة عل������ى الخ�سوع لعملي������ة تعليمية 

عقيمة تعتمد نظرية التمّيع Fluidic البالية 

أوان فارغة  التي تفتر�س اأن التالميذ بمثابة ا

ي�سب المعلم فيه������ا المعلومات والمعارف 

أو بالتنقيط م������ن اإنائه )المليء( بما  �سباً ا

تقرره ن�سو�������س الكتب المقررة التي تركز 

بائ�ساً على المح�سو�سات وتعتبرها  تركيزاً 

حقائق نهائية م������ن دون مواكبة اكت�سافات 

وتط������ورات قلبت مفاهي������م اأو عّدلت روؤى 

أو اأطاحت بنظري������ات ؟؟ لي�ست مح�سو�سة  ا

الذرات والجزيئ������ات والنيوترونات في كل 

م������ادة )كل في فل������ك ي�سبح������ون(، وال هي 

مح�سو�سة مليارات الكواكب والنجوم في كل 

مجرة من ملي������ارات المجرات في الف�ساء، 

نزيمات التي تعمل خم�سة  وكذلك �س������اأن االإ

اآالف منها في كل خلية من �سبعة وع�سرين 

تريلي������ون )مليون ملي������ون( خلية تكّون ج�سم 

ن�س������ان، وال هو مرئي )العق������ل( ال�سغير  االإ

الموج������ود في كل من ه������ذه الخاليا والذي 

ألْم يكت�سْف  يتكامل عمله مع عمل الدماغ. ا

نَّ تطبيق 
أ �سدن������ُة العملي������ة التعليمية بع������ُد ا

نظرية )�س������ب( معلومات من اإن������اء المعلم 

الموؤطر بكتب المناه������ج التعليمية المقررة 

أثبت اأن  في وع������اء الطفل واليافع )الفارغ( ا

أكثر تلك المعلوم������ات الم�سبوبة ي�سيل من  ا

ثق������وب الن�سيان وال�سج������ر ورف�س التلقي، 

واأن كثي������راً مما يبقى منه������ا ي�ساب بالعفن 

نتيجة التقادم؟ 

أي�ساً اإلى اإعادة النظر  كما ت�ستد الحاجة ا

أ�ساليب تاأهيله.  جذرياً في دور المعلم وفي ا

لقد اأظهرت درا�سة دولية لالتحاد العالمي 

لتقوي������م التح�سيل العلم������ي اأعلنت نتائجها 

يوم 2010/4/15م في برلين عقب اختبار 

ألفاً من مدرِّ�سي ريا�سيات من �سبع  ع�سرين ا

ع�سرة دولة، على �سبيل المثال، اأن مدرِّ�سي 
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لمانية االبتدائية والفنية  بع�س المدار�س االأ

يجدون �سعوبة في حل الم�سائل الريا�سية 

التي يفتر�������س اأن ي�سرحوها لطالبهم لكي 

يقوموا بحلها. بينما ال يختلف المتخ�س�سون 

بتدري�س الريا�سيات في المدار�س الثانوية 

لمانية عن اأقرانهم في الدول  عدادية االأ واالإ

خرى التي �سملته������ا الدرا�سة، اإذ ال باأ�س  االأ

بمعلوماتهم في مادة التخ�س�س وبمهاراتهم 

التعليمية. وق������د علقت زيغري������د بلوميكه، 

الباحث������ة التربوية في جامع������ة هومبلودت 

لمانية في برلين قائل������ة اإن التالميذ لن  االأ

ي�ستطيع������وا اإحراز تقدم في التعليم اإذا كان 

معلموهم يفتق������رون اإلى الكف������اءة الالزمة 

للتدري�������س، و�سددت على �س������رورة م�سارعة 

�سالحات  اإلى اإجراء االإ لمانية  الحكومة االأ

. اإذا 
)10(

الالزمة لتاأهيل المعلمين وتدريبهم

ألمانيا  كان هذا هو بع�س حال التعليم في ا

فلنا اأن نتخيل مدى بوؤ�س حاله في اأقطارنا 

العربية.

م الرئي�������س والجوه������ري  يج������د دور االأ

في �سن������ع �سخ�سية الطف������ل نقي�ساً له في 

المدر�س������ة، عل������ى م������ا راأى د. عبد اهلل بن 

�سعد العبي������د الذي كتب في ه������ذا ال�سياق 

أن������ه م������ا اإن يخ������رج الطفل اإل������ى المدر�سة  ا

حت������ى تتغي������ر المفاهيم الت������ي اكت�سبها في 

البيت، حي������ث يتحول اإلى وع������اء يتم ح�سو 

أ�سه باأ�سلوب منظم ال يخلو  المعلومات في را

م������ن ال�س������دة والق�سوة، وال ي�سم������ح للطالب 

بتغييره، ظناً م������ن القائمين على المدر�سة 

ج المدر�سة  باأن هذا م�ستح�سن تربوياً، فتخرِّ

بذل������ك »اأجياالً مت�سابه������ة في كل �سيء عدا 

اال�ستنباط واال�ستقراء واالكت�ساف والبحث 

أ�سبه  والتق�سي والرغبة ف������ي التعلم. وهي ا

باآلة الت�سوير التي ت�سع نموذجاً ل�سخ�سية 

ن�سان العربي وتقوم بن�سخ عدد كبير منه،  االإ

فيخرج الجميع كما ذك������رت مت�سابهين في 

بالدتهم.. فارغين في محتواهم.. �سعيفين 

في تح�سيلهم.. ركيكين في لغتهم. ال اأعلم 

لم������اذا يتبنى المدر�������س العربي تلك الفكرة 

ال�سيئة عن التعلي������م، ال اأعلم حقيقة لماذا 

ي�س������ر هو عل������ى اأن يبقى الطال������ب كجهاز 

أو الببغاء... ويتنا�سى اأن الطالب  الت�سجيل ا

ف������ي الغالب �سين�سى ما تعلم������ه في �سنواته 

ولى بالمدر�سة، لي�س لغباء فيه، اأو �سعف  االأ

�سلوب حقنه  في قدراته التح�سيلية، اإنما الأ

بتلك المعلوم������ة وتخويفه وتهديده وترهيبه 

اإن ه������و لم يحفظها م������ن دون ربما �سرحها 

له... يتنا�سى المعلم اليوم اأن مهمته لي�ست 

أن������ه جهاز ت�سجيل،  فق������ط نقل المعلومة وكا

يتنا�سى عن ك�سل اأن مهمته اليوم هي غر�س 

مفاهي������م وقيم – ال توجد في الكتب – في 

النفو�س الغ�سة التي يقوم بتحمل م�سوؤولية 

تاأهيله������ا علمياً ومعرفي������اً. يتنا�سى اأن عليه 

اأن يعلم تل������ك النفو�س الكثير من المهارات 
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اأعمالهم  اإليها لممار�س������ة  التي يحتاج������ون 

 )11(
م�ستقباًل...«.

نقف هنا عند تقرير اليون�سكو المعنون 

)التعليم ذلك الكنز المكنون( الذي قرر اأن 

بداع،  التعليم يهدف اإلى تمكين الفرد من االإ

وتنمية الق������درة االبتكارية داخ������ل كل منا، 

والتركيز ف������ي نمو الفرد المتكامل. ممانعة 

بداع وعرقلته -اإذاً- لي�ستا علة في ج�سد  االإ

أ�سا�ساً  النظم التعليمية وحدها، بل تكمنان ا

في البنية ال�سيا�سية والثقافية في المجتمع 

باأ�سره.

ِذي����َن َيْعَلُموَن   وبعد »ُقْل َهْل َي�ْض����َتِوي �لَّ

ِذي����َن َل َيْعَلُم����وَن« )من �س������ورة الزمر - َو�لَّ

ية9(. اإنها م�سوؤولية النظام التعليمي اأن  االآ

ي�ستنكف ثلث العرب عن التعلم، واأن يخرج 

كثير من المتعلمين ف������ي المقابل ب�سحالة 

مخجلة. واإذا كان ر�سول اهلل محمد )�سلى 

أ�سرى  اهلل عليه و�سلم( قد �سن �سنة اإطالق ا

الع������دو في مقاب������ل قيامهم بتعلي������م اأطفال 

الم�سلمين موؤ�س�ساً بذل������ك للنهو�س العلمي 

المبه������ر الذي بلغ ذروة تاألقه واإ�سعاعه على 

العالم اأجمع من بغداد وقرطبة وما بينهما 

م������ن حوا�سر فمن المح������زن اأن نظل نلوك 

أ�سب������اب تخلف التعليم  الحديث �سنيناً عن ا

عندن������ا اليوم و�سبل معالجت������ه، من دون اأن 

ننتق������ل اإلى اإنجاز حقيقي في هذا ال�سبيل. 

ولكن اأي اإنجاز حقيقي في اأي مجال حيوي 

و�ساع التي  ي�ستحق المباهاة به قد حققته االأ

أترابهما وخلفاوؤهم  ر�سمها �سايك�س وبيكو وا

لوطننا العربي منذ نحو مئة �سنة؟؟

د.خي������ر الدين عبد الرحمن، فر�سة االنبعاث الثقاف������ي العربي، مجلة �سوؤون عربية، جامعة الدول العربية،   -1

ول 1997م. العدد 92، كانون االأ

أبو ظبي، 2007/10/16م، �س24. د.محمد عابد الجابري، مهمة التعليم اأن يغير ال اأن يندمج، االتحاد، ا  -2

أبو ظبي، 2007/3/2م، �س 21. جنبية واأ�سراره، االتحاد، ا محمد الباهلي، التعليم باللغة االأ  -3

برتراند را�سل، ال�سلطان، �س332.  -4

المرجع ال�سابق، �س340.  -5

ى بالتفجر، الخليج، ال�سارقة، 2009/12/3م. لئال تظل الغرفة الثانية في عقول �سبابنا مالأ  -6

أ.. ف�سل..، �سحيفة عكاظ ال�سعودية، 2010/5/8م. كتب.. قرا  -7

برتراند را�سل، نحو عالم اأف�سل، �س119.  -8

أبو ظبي، 2004/7/19م، �س20. ألفن توفلر، االتحاد، ا ا  -9

10- �سحيفة الريا�س، 2010/4/16م، �س39.

11- المدر�سة وال�سخ�سية العربية... قف�س وببغاء، �سحيفة الجزيرة، الريا�س، 2010/9م/، �س 28.

الهوام�ش
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باحثة في التراث العربي من لبنان ال�سقيق. ❁

ر العبا�سيسر العبا�سيسر العبا�سي س التوقيعات يف الع�س التوقيعات يف الع� فّن

د.كارين �صادر

❁

التوقيعات ه������و كالم ي�صدر عن عظماء 

العقل وعظماء الفعل في اآن، ويترك عظيم 

ثر في العقل  الوق������ع في النف�س وعظي������م الأ

ف������ي اآن. وهو هذا ال������كالم الموجز، البليغ، 

والمدّون،  المرتج������ل،  بالحكمة،  والمدون، ������ر  المرتج������ل،  بالحكمة،  والمدّون، ������ر  المرتج������ل،  بالحكمة،  ّ������ر  والمدوّط المرتج������ل،  بالحكمة،  والمدوط������ر  المرتج������ل،  بالحكمة،  ������ر  طوطوؤ ووالمووالم

كنه عظيم صكنه عظيم صكنه عظيم  ص م������كان وزمان �ص م������كان وزمان � اكن في كلصاكن في كلصاكن في كّل صوال�صوال�

ته على صته على صته على  ص�ص� ّما، وجرت في������ه حوادث م������ا حّر�ما، وجرت في������ه حوادث م������ا حر�ما، وجرت في������ه حوادث م������ا حّر

حكام ال�صائبة الت������ي ارتحلت على  اأخ������ذ الأ

متن كلم������ات قليلة، ه������ي »التوقيعات« التي 

الي������ب البيانية التي صالي������ب البيانية التي صالي������ب البيانية التي  ص�ص� اغ������دت فناغ������دت فّناً من بين الأ

ع فنونه، فالتوقيعات ّع فنونه، فالتوقيعات دبنا العربي، وتنوع فنونه، فالتوقيعات ّع فنونه، فالتوقيعات ّدبنا العربي، وتنّوع فنونه، فالتوقيعات دبنا العربي، وتنوع فنونه، فالتوقيعات دبنا العربي، وتنّوع فنونه، فالتوقيعات  ثري تثري تُثري اأ

أدبياً نثري������اً احتل مكانة  ا ������ا فن������ا فّن������اً عددبي������ة تعددبي������ة تُعّد الأ

دبية النثرية،  لئقة به بين �سائر الفن������ون الأ

ايا، سايا، سايا،  سكالخطابة، والكتاب������ة، والر�سائل، والو�سكالخطابة، والكتاب������ة، والر�سائل، والو�

والمقامات.

التوقيعات لغويًا وا�صطالحيًا: 

تقة من ستقة من ستقة من  س�س� ُ التوقيع������ات كلم������ة ُم� التوقيع������ات كلم������ة م� التوقيع������ات كلم������ة ُم لغوي���ًا:

ا، بمعن������ى التا، بمعن������ى التاأثير. يقال  ������ع، توقيعاع، يوق������ع، توقيعاع، يوّق������ع، توقيعاً ع، يوقوقع، يوقوّق

ر- بفتح الدال والباء، وهي قروح بر- بفتح الدال والباء، وهي قروح بَر- بفتح الدال والباء، وهي قروح  َ»وقع الَد»وقع الَد

ّب������ل في ظهورها من ج������ّراء ثقل ب������ل في ظهورها من ج������راء ثقل ب������ل في ظهورها من ج������ّراء ثقل  إي������ب الإي������ب الإ ي������ب السي������ب الس ست�ست�

ر التوقيع ثر التوقيع ّثر التوقيع  ثوثوؤ ور فيه. وكذل������ك يور فيه. وكذل������ك ي ر فيه. وكذل������ك يثر فيه. وكذل������ك يّث الحم������ل اإذا اأ

تقستقستّق من  سن التوقيع م�سن التوقيع م� في الخطاب. وقي������ل: اإ

مر الذي  ن������ه �سبب في وق������وع الأ الوق������وع، لأ
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نه اإيق������اع ال�شيء المكتوب في 
أو لأ نه، منه، ّمنه، ا مشمش شت�شت�

اشاشاً: ما  شي�شي� أ أو الطل������ب. والتوقي������ع ا الخط������اب ا

ع في الكت������اب. والتوقيعات جمع توقيع، يوقع في الكت������اب. والتوقيعات جمع توقيع، يوّقع في الكت������اب. والتوقيعات جمع توقيع، 

والتوقيع في الكت������اب: اإلحاق �شيء فيه بعد 

جمل الكاتب بين ن يجمل الكاتب بين ن يُجمل الكاتب بين  الفراغ منه، وقيل: هو اأ

د الحاجة شد الحاجة شد الحاجة  شطور الكت������اب مقا�شطور الكت������اب مقا� طور الكت������اب مقا�شطور الكت������اب مقا�ش شاعيف �شاعيف � اعيف �شاعيف �ش شت�شت�

ول«.شول«.شول«. شويحذف الف�شويحذف الف�

ا فا فاإّن المعن������ى الذي يحمله  وا�ص���طالحًا:

التوقي������ع هو: »الكالم البلي������غ الموجز الذي 

فل شفل شفل  ش�ش� أ مر ف������ي ا أو ولي الأ يكتب������ه الخليف������ة، ا

ًنة تظلّماًنة تظلّماً،  نة تظلّمامنة تظلّماّم مشمش شلي������ه والمت�شلي������ه والمت� ائل ال������واردة شائل ال������واردة شائل ال������واردة اإ شالر�شالر�

ابداء الرابداء الراأي، في اأمر من  أو رج������اء، اأو طلب اإ ا

������ة. والقائم بالتوقيع ش������ة. والقائم بالتوقيع ش������ة. والقائم بالتوقيع  شو الخا�شو الخا� أ اأمور العامة ا

قد يلحق �شيئ������اً في الكتاب بعد النتهاء من 

الة، شالة، شالة،  شد من الر�شد من الر� د من الر�شد من الر�ش شالكتاب������ة، وقد يوجز به الق�شالكتاب������ة، وقد يوجز به الق�

أو ما يراه  وقد يحذف ما يراه من الزيادات ا

ب، وقد يع������دشب، وقد يع������دشب، وقد يع������ّدل �شيئاً مما ورد في  شغير منا�شغير منا�

دبي: هو ومي�ض فكري  الكتاب. والتوقيع الأ

يخّط بالحبر، وهو اأقرب ما يكون في اللغة 

رة على شرة على شرة على  شاءة المخت�شاءة المخت� اءة المخت�شاءة المخت�ش ش�ش� إدارية الحكومية بالإدارية الحكومية بالإ الإ

ائل الواردة، عندما يرفع شائل الواردة، عندما يرفع شائل الواردة، عندما يرفع  شالمعامالت، والر�شالمعامالت، والر�

احب القرار، ويعلّق شاحب القرار، ويعلّق شاحب القرار، ويعلّق  شلى �شلى � أو الطل������ب اإ مر ا الأ

عليه بما يراه. 

 والطريف اأن كلم������ة التوقيعات بلفظها 

دب������ي ل������م ترد في  الجمع������ي ومفهومه������ا الأ

المعاج������م القديمة والحديث������ة اإل في دائرة 

إ تخرج عنه في �شيء اإل إ تخرج عنه في �شيء  لالمعن������ى اللغوي، ولالمعن������ى اللغوي، ول

ف������ي بع�س التفا�سيل الت������ي جاءت في كتب 

دب دون كتب اللغة، واأ�سبح مفهومها بين  االأ

أو تعقيب  أو تعليق ا دب������اء عبارة ع������ن راأي ا االأ

أو يملي������ه اإمالء على  يكتب������ه الحاك������م نف�سه ا

كاتبه.

ويق������ول اب������ن خل������دون ف������ي تعريف فن 

التوقيعات: »ومن ُخط������ط الكتابة، التوقيع، 

وهو اأن يجل�س الكاتب بين يدي ال�سلطان في 

مجال�س حكمه وف�سله، ويوقع على الق�س�س 

المرفوعة اإليه اأحكامها، والف�سل بما تلّقاه 

أبلغه. فاإما اأن  م������ن ال�سلطان باأوجز لف������ظ وا

ت�س������در كذلك، واإما اأن يح������ذو الكاتب على 

ة.  مثاله������ا في �سجل يكون بيد �ساحب الق�سّ

ويحتاج الموّقع اإلى عار�سة قوّية من البالغة 

ي�ستقيم بها توقيعه«. 

وه������ذا ه������و الغالب على كات������ب الديوان 

الذي يذّي������ل تعليقاً على ما يعر�س عليه من 

أو اأخبار،  �سوؤون الدولة، من �سكاٍو، ومظالم، ا

أو بري������د وارد لت������ّوه من ال������والة في مختلف  ا

اأنحاء البالد. فتوّقع ثم ترّد ثانية اإلى الوالة 

دبي؛ اأي  حاملة هذا »التوقي������ع« بمفهومه االأ

حاملة »عب������ارة مخت�سرة« هي خال�سة راأي 

الم�سوؤول الوا�سح الذي ال مجال فيه للترّدد، 

أو المناق�سة على ما ورد اإليه  اأو لالعترا�س، ا

من بريد مكتوب. ول�سّدة وقع هذه العبارات 

في النفو�س اكت�سب������ت �سمة الفّن، وقد دخل 

عالم الكتابة الفنية النثرية. 
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وي�سترط  دب���ي:  �لأ �لتوقي���ع  مو��ض���فات 

دبي اأن تنطبق عليه ال�سروط  في التوقيع االأ

التالية: 

يج���از: وهو المعن������ى الكبير الذي   - �لإ

تحمله جمل قليلة.

 - �لبالغة: وهو اأن يكون المقال منا�سباً 

للمقام. 

قن���اع: وذل������ك اأن يت�سمن التوقيع   - �لإ

ف�ساًل في م�ساألة ال رجوع عنها، وهو حا�سم 

ال يقبل النقا�س لو�سوح الحّجة و�سالمتها. 

- �لح���زم: الذي يالم�������س العقل فيمنعه 

م������ن مناق�سة التوقيع، ويفر�������س عليه قبوله 

وتنفيذه دون تململ.

دبية و�أ�ض���ر�ر جمالها   �أنو�ع �لتوقيعات �لأ

آنية تنا�سب  آية قرا �لفن���ي: قد يكون التوقيع ا

أو ا�ستملت  المو�س������وع الذي ت�سّمنه الطلب، ا

عليه الق�سّية.، وقد يك������ون بيتاً من ال�سعر، 

أو مثاًل �سائ������راً، اأو حكمة اأو غير ذلك. لعّل  ا

أبرز مظاهر الجمال ف������ي هذا الفن، ق�سر  ا

الجمل������ة، على ق������ّوة منطقها، وه������و الغالب 

عل������ى هذا الفن، فقد ياأتي التوقيع في كلمة 

واحدة تفي بالغر�������س، اأو في جملة ق�سيرة 

أكثر،  أو ا أو م������ن تركيبة مكّونة م������ن جملتين ا ا

ومن النادر اأن ت�س������كل التوقيعات �سطراً في 

ندل�س فلم يكن  أم������ا في توقيعات االأ ال�سرق، ا

يجاز من �سماتها لذا كان وقعها في النف�س  االإ

أقّل وطاأة.  ا

يجاز  ويمت������از فّن التوقي������ع عموم������اً باالإ

ال�سديد الذي يلّف الم�سمون، وهو اإيجاز ال 

يخّل بالمعن������ى، اإ�سافة اإلى ال�سجع المطبوع 

دون المفتعل الم�سنوع، مثل: ا�ستبدل بكاتبك 

واإال ا�ستبدل بك. 

واإذا جاء التوقيع اأكثر من جملة، ف�سنجد 

تق�سيماً متوازناً بين الجمل ال�سغرى بحيث 

تنته������ي كّل جملة ب�سجعة مغايرة للتي بعدها 

مكّونة جملة كبرى، ه������ي التوقيع، مثل: كثر 

�ض���اكوك وق���ّل �ض���اكروك، فاإما �عتدل���ت و�إما 

�عتزلت.

أ�سا�سياً   عل������ى اأن ال�سجع لي�س �سرط������اً ا

في جم������ال التوقيع، فقد يخل������و من ال�سجع 

مثلة وي�ستعا�������س عنه بجمال  في بع�������س االأ

أكثر التوقيعات عن�سر  النظم. ويتجلّ������ى في ا

مر،  المفاجاأة المتمثل في �سيغة الطلب، واالأ

أو الوعيد، وهي  ا والنهي، والتهديد اأحيان������اً 

تعّد مكّونات »فن التوقيعات«.

أ�سهمت  ح�ض���ور ه���ذ� �لف���ّن ووظيفت���ه: ا

أبكر ع�سورها في  دبية من������ذ ا التوقيعات االأ

�سالمية،  توجيه ال�سيا�سة العام������ة للدولة االإ

�س������الم، ودولة بني اأمية،  في ع�سر �سدر االإ

فدولة بن������ي العبا�س، والدول������ة العربية في 

ندل�س، والمغرب العربي. وكان الخلفاء اأو  االأ

كّتابهم البلغاء هم الذين يتوّلون التوقيع على 

أدبياً موجزاً  ما يرد اإليهم من رق������اع توقيعاً ا

يت�سمن القرار والتوجيه المنا�سبين. 
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ن�ساأة فن التوقيعات ورحلته مع الع�سور: 

التوقيعات فن اأدبي ن�س������اأ من رحم الكتابة، 

ولذل������ك ل������م يع������رف ع������رب الجاهلية فن 

ّالتوقيع������ات، ولم تكن من بي������ن فنون اأدبهم 

ال�سف������وي المرتج������ل والف�سي������ح، كال�سع������ر، 

والحكم،  والمنافرة،  والو�سّي������ة،  والخطابة، 

مثال، وغير ذلك من فنون القول.  واالأ

وفي عه���د �لخلف���اء �لر��ض���دين: ظهرت 

�سالمية،  التوقيعات بع������د ات�ساع الدول������ة االإ

مراء، والوالة، اإلى  حيث ا�سطر الخلفاء، واالأ

كتاب������ة توجيهاتهم واأحكامه������م على ما يرفع 

اإليه������م م������ن مظالم، ومطال������ب. وكانت هذه 

آنية  آية قرا التوقيعات في اأغلبها اقتبا�ساً من ا

اأو حدي������ث �سريف، اأو مثل م�سهور، اأو حكمة 

معترف به������ا. وكان ي�سترط فيه������ا اأن تكون 

بليغ������ة، موجزة، وا�سحة الداللة على المراد 

ف������ي كالم قليل العدد. وم������ن اأقدم ما عرف 

م������ن هذا الفن، ما جاء عن الخليفة اأبي بكر 

ال�سدي������ق في توقيعه عل������ى ر�سالة خالد بن 

الوليد. الذي كتب ي�ست�سيره في اأمر الحرب، 

وكيف تكون، فكان رّد اأبي بكر »احر�س على 

الم������وت توهب لك الحي������اة« وقد القت هذه 

العب������ارة ا�ستح�سان������اً م������ن خالد ب������ن الوليد 

ورجاله، فاأمر باإذاعت������ه بين الجند. وانت�سر 

خبر ه������ذا التوقيع حتى حاول الكثيرون من 

بع������ده ال�سير على منوال������ه، فكان ذلك بداية 

له������ذا الفن الجميل. ثم �ساع������ت التوقيعات 

ف������ي عهد كل من الخلف������اء الرا�سدين: عمر 

ب������ن الخطاب، وعثمان ب������ن عّفان، وعلي بن 

اأبي طال������ب، ل�سي������وع الكتاب������ة، وامتد هذا 

أو�سع ف������ي ع�سر بني اأمية.  ال�سيوع ب�سورة ا

ومن اأجمل التوقيعات التي توؤثر عن عمر بن 

أنه رفعت  الخطاب ر�س������ي اهلل عنه ما روي ا

�سكوى على عمر بن الخطاب من اأحد والته 

فوّقع اإليه »كثر �ض���اكوك وقّل �ض���اكروك، فاإما 

�عتدلت و�إما �عتزلت«. 

ه������ذا  انت�س������ر  م���وي:  �لأ �لع�ض���ر  وف���ي 

دبي ونم������ا ب�سبب عناي������ة الخلفاء،  الف������ن االأ

م������راء، باإن�س������اء »دي������وان  وال�سالطي������ن، واالأ

ن�س������اء«، وكان هذا الدي������وان يلقى العناية  االإ

الكامل������ة من رجال البالط، وكان يتوّلى هذه 

المنا�سب من نب������غ من المحدثين من رجال 

دب ومنهم ربيعة بن ع�سل اليربوعي الذي  االأ

وّجه كتاباً اإلى معاوية ي�ساأله المعونة في بناء 

أراد  دارة ل������ه في الب�سرة، لكّن������ه بالغ حيث ا

الح�س������ول على اثني ع�س������ر األف جذع نخلة 

ليبن������ي بها بيته، وقد كان������ت ت�سقف بجذوع 

النخ������ل، فوّقع الخليف������ة معاوي������ة م�ستنكراً 

»�أد�رك ف���ي �لب�ض���رة �أم �لب�ض���رة في د�رك!!« 

وكتب عبد اهلل بن عامر اإلى معاوية بن اأبي 

�سفيان ي�ساأله اأن يقطعه ماالً بالطائف فكتب 

اإليه: »ع����س رجبًا ت���ر عجب���ًا.« ورفع متظلّم 

�سكواه اإلى ه�سام بن عبد الملك، فوّقع فيها 

»�أت���اك �لغوث �إن �ض���دقت وج���اءك �لنكال �إن 
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كذب���ت«، وكتب عامل حم�������س اإلى عمر بن 

أنها احتاجت اإلى ح�سن  عبد العزيز. يخبره ا

���نها بالعدل و�ل�ض���الم«، كما  فوّقع عمر »ح�ضّ

وّق������ع يزيد بن الولي������د بن عب������د الملك بن 

مروان اإلى مروان بن محمد اآخر خلفاء بني 

أنه يتلكاأ في مبايعته  أُخبر يزيد ا اأمية، وق������د ا

بالخالفة: »اأراك تقدم رجاًل وتوؤخر اأخرى، 

أيهما �سئت«  أت������اك كتابي فاعتمد على ا فاإذا ا

ن�ساء يعادل  وكان من�سب الموّقع في ديوان االإ

بع�������س الوظائف الق�سائية، ويحتاج للبديهة 

الحا�سرة، والفطنة، والبالغة. 

 �لع�ض���ر �لعبا�ض���ي: ف������كان الع�سر 
ّ
وحل 

�سالم  أر�س������ت فيه دول������ة االإ الذهب������ي الذي ا

أركانه������ا، واتخذت فيه الح�س������ارة مكانها،  ا

واأ�ساءت �ست������ى العلوم �سماءها. ومع ازدهار 

الكتاب������ة الفني������ة وتعدد اأغرا�سه������ا، حّل فن 

التوقيع������ات، مح������ل الخطابة ف������ي كثير من 

�س������وؤون الدولة وق�ساياه������ا، واأ�سبح الكاتب 

البليغ حاجة ملّحة في الدولة، فكانت تطلبه، 

وتحر�س عليه، وتبحث عنه لت�سند اإليه عمل 

تحري������ر المكاتب������ات، وتحبي������ر الر�سائل في 

دواوينها التي تعددت نتيجة ات�ساع نطاقها، 

وكثرة م������ا يُجبى من الخراج م������ن الواليات 

�سالمي������ة الكثيرة المتباع������دة. واأ�سبح ال  االإ

قالم الموهوبة  يحظ������ى بال������وزارة اإال ذوو االأ

من الُكّتاب والبلغ������اء المتر�سلين، كالبرامكة 

الذي������ن نبغوا ف������ي كتابة التوقيع������ات حيث 

عمدوا في كتاباتهم اإلى االخت�سار ال�سديد، 

أنه  وقد نُ�سب اإلى يحيى بن جعفر البرمكي ا

كان يو�سي الكّتاب بقوله »اإذا اأردتم اأن تكون 

كتبكم كلها توقيع������ات فافعلوا«. ويروي ابن 

خلدون: »كان جعفر بن يحيى البرمكي يوّقع 

الق�س�������س بين يدي الر�سيد ويرمي بالق�سة 

اإلى �ساحبها، فكانت توقيعاته يتناف�س البلغاء 

أ�ساليب  على تح�سيلها للوقوف فيه������ا على ا

البالغ������ة وفنونها، حتى قي������ل: اإن كّل ق�سة 

منها كان������ت تباع بدينار. وكان من بين كّتاب 

هذا الع�سر: الف�سل بن الربيع، والف�سل بن 

�سهل والح�سن بن �سه������ل، الذين جمعوا بين 

ألّم  الوزارة والكتاب������ة الفنية البليغ������ة. وقد ا

آثارهم كتاب »الوزراء  بكثير من اأخباره������م وا

بي عبد اهلل الجه�سياري، وكتاب  والكتَّاب« الأ

بي من�سور الثعالبي.  »تحفة الوزراء« الأ

أن�ساأ العبا�سّيون ديواناً خا�ساً للتوقيعات  وا

أ�سند العمل  �سّمي ب�»دي������وان التوقيع������ات«، وا

دب������اء والكّتاب ممن طارت  فيه اإلى بلغاء االأ

فاق، وعرفوا ببالغة القول،  �سهرتهم في االآ

ح������كام، وتوجي������ه  والمعرف������ة بمقا�س������د االأ

الق�سايا. يقول ابن خلدون في ذلك: »واعلم 

اأن �ساحب هذه الخّطة البّد اأن يتمَّ اختياره 

أه������ل المروءة  م������ن اأرفع طبق������ات النا�س، وا

والح�سم������ة منه������م، وزيادة العل������م، وعار�سة 

البالغة، فاإنه معر�س للنظر في اأ�سول العلم 

لما يعر�س في مجال�������س الملوك، ومقا�سد 
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اأحكامهم، مع ما تدع������و اإليه ع�سرة الملوك 

داب، والتخلق بالف�سائل  من القي������ام على االآ

مع م������ا ي�سطر اإليه ف������ي التر�سيل، وتطبيق 

أ�سرارها«. وبلغ  مقا�سد الكالم من البالغة وا

دبية داخل »ديوان  من اأهمية التوقيع������ات االأ

ه الموؤرخ الم�سري، ف�سل  ن�س������اء« اأن خ�سّ االإ

اهلل العم������ري بكتاب كامل �سّماه »الم�سطلح 

ال�سريف«، وكان للعمري الف�سل في تجديد 

ن�ساء«. كما  أيام تولّيه »ديوان االإ ه������ذه النظم ا

اأفرد ل������ه القلق�سندي في مو�سوعته »�ض���بح 

�لع�ض���ى« ر�سالة موج������زة بّين فيها ما يحتاج 

ن�ساء م������ن المواد وما تقت�سيه  اإليه موّقع االإ

أ�ساليب.  التوقيعات من اأ�سول ور�سوم وا

نماذج من توقيعات الخلفاء: وّقع عثمان 

ر�سي اهلل عنه لرجل �سكا الفقر: »قد اأمرنا 

ل������ك بما يقيمك، ولي�س ف������ي مال اهلل ف�سل 

أبي  للم�س������رف«. وكتب خالد ب������ن الوليد اإلى ا

بك������ر ال�سدي������ق ر�س������ي اهلل عنه م������ن دومة 

ع اإليه:  الجن������دل ي�ستاأمره في اأمر العدو، فوقَّ

احر�س على الموت، توهب لك الحياة. وكتب 

مام عل������ي في �سيء من اأمر  الح�سي������ن اإلى االإ

عثمان بن عّفان، فوّقع اإليه: راأي ال�سيخ خير 

من م�سهد الغالم. ووقع معاوية: نحن الزمان 

م������ن رفعناه ارتفع ومن و�سعناه ات�سع.و كتب 

اإليه الح�سن بن علي، ر�سي اهلل عنهما، كتاباً 

اأغلظ له فيه الق������ول، فوّقع اإليه: ليت طول 

حلمنا عنك ل يدعو جهل غيرنا �إليك.

وكان عمر بن عبد العزيز يتح�ّس�س اأخبار 

والته، ويراقبهم، ويحا�سبهم على تق�سيرهم، 

فقد كتب اإلى اأحدهم يقول: »لقد كثر �ضاكوك 

وق���ّل �ض���اكروك، فاإّم���ا عدل���ت، و�إم���ا �عتزلت 

و�ل�ض���الم«. وكتب الحجاج اإل������ى عبد الملك 

أه������ل العراق،  بن م������روان كتاب������اً ي�سكو اإليه ا

فوّق������ع: ارفق بهم فاإنه ال يكون مع الرفق ما 

تكره، وم������ع الخرق ما تح������ب. ورفع متظلم 

ة اإلى ه�سام بن عبد الملك، فوّقع فيها:  ق�سّ

أتاك الغ������وث اإن �سدقت، وجاءك النكال اإن  ا

أي�س مروان من اأمره، كتب اإلى  كذبت. ولّما ا

عب������د اهلل بن علي يو�سيه بالحرم، فوّقع في 

كتابه: الحّق لنا في دمك وعلينا في حرمك. 

ة متظلّ������م من علي بن ه�سام:  ووقع في ق�سّ

أبا الح�سين: ال�سريف من يظلم من فوقه  يا ا

ويظلمه من دونه فانظ������ر اأي الرجلين اأنت. 

ووقع اإلى الواقدي، وقد كتب يذكر ديناً عليه 

وي�ستمنح: فيك خ�سلتان: �سخاء وحياء؛ اأما 

ال�سخاء فهو ال������ذي اأطلق يدك فيما ملكت، 

واأما الحياء فهو الذي حملك على اأن ذكرت 

بع�س دينك دون كله، وقد اأمرت لك ب�سعف 

ما كتبت، فزد ف������ي ب�سط يدك، فاإن خزائن 

اهلل مفتوحة ويده بالخير مب�سوطة..

 ومن توقيعات جعفر بن يحيى: الخراج 

عم������ود الملك، وما ا�ستغزر بمثل العدل، وما 

ا�ستنزر بمثل الجور. ووّقع في رقعة معتذراً 

م������ن ذنب: ق������د تقّدم������ت طاعت������ك و�سبقت 
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ن�سيحت������ك، فاإن بدرت منك هفوة فلن تغلب 

������اح، الخليفة  �سيئ������ة ح�سنتين. ووق������ع ال�سفَّ

ول، في رقعة قوم �سكوا احتبا�س  العبا�سي االأ

أرزاقه������م: »من �سبر في ال�س������ّدة �سارك في  ا

بي  النعم������ة«. ووّق������ع ال�سّف������اح في كت������اب الأ

جعفر، وهو يح������ارب ابن هبيرة في وا�سط. 

»�إن ِحلم���َك �أف�ض���د ِعْلم���َك وتر�خيَك �أثر في 

طاعت���ك، فخذ لي منك، ولك من نف�ض���ك« 

ورفع������ت اإلى يحيى بن خالد البرمكي ر�سالة 

ركيك������ة العب������ارة، كتبت بخط جمي������ل فوّقع 

»�لخ���ط ج�ض���م روح���ه �لبالغ���ة، ول خير في 

أبو جعفر  أتي ا ج�ض���م ل روح في���ه«. وكان قد ا

المن�س������ور كتاباً من �ساحب الهند يخبره اأن 

جن������داً من جنده �سغبوا عليه، وك�سروا اأقفال 

بي������ت المال فاأخذوا اأرزاقهم منه، فوّقع: »لو 

عدلت لم ي�ضغبو�«. ووقع هارون الر�سيد اإلى 

�ساحب خرا�سان وقد بدا تذمر النا�س عليه 

»د�و جرح���ك ل يّت�ض���ع«. ورف������ع رجل رقعة 

فيه������ا و�ساية اإلى يحيى ب������ن خالد البرمكي 

يقول فيها: »اإن جاري تاجر غريب وقد مات 

وخلّف جارية ح�سناء، وطفاًل ر�سيعاً، وماالً 

كثيراً. واإن الوزير اأحّق بذلك«. فكتب يحيى 

على الرقعة »�أما �لرج���ل فرحمة �لل عليه، 

و�أما �لجارية ف�ضانها �لل، و�أما �لطفل فرعاه 

�لل، و�أم���ا �لمال فحر�ض���ه �لل، و�أما �ل�ض���اعي 

�إلين���ا بذلك فعليه لعنة �لل.« ووّقع الخليفة 

العبا�سي المهدي اإلى عام������ل اأرمينيا، وكان 

ق������د �سكا اإليه �سوء طاعة رعاياه »خذ �لعفو 

و�أمر بالعرف و�عر�س عن �لجاهلين«. ووّقع 

الماأمون ف������ي رقعة، اإبراهيم ب������ن المهدي، 

مانة »�لق���درة تذهب  وق������د �ساأله تجدي������د االأ

�لحفيظ���ة و�لن���دم توبة وبينهم���ا عفو �لل«، 

ووقع طاهر بن الح�سين في رقعة م�ستبطئاً 

اإياه في الجواب »ترك �لجو�ب جو�ب« كتب 

اإبراهيم بن �سيابه اإلى �سديق له كثير المال 

ي�ست�سلفه فكتب اإليه »�لعي���ال كثير و�لدخل 

قليل و�لمال مكذوب«. فكتب اإليه: »اإن كنت 

كاذب������اً جعلك اهلل �سادق������اً واإن كنت �سادقاً 

جعلك اهلل معذوراً«. 

ندل�س: فقد عّبر  ������ا التوقيعات ف������ي االأ مَّ
أ ا

ندل�سيون ف������ي توقيعاتهم، اأحياناً،  الحكام االأ

عن مواقفهم من بع�س الثوار، فيما دار بين 

الطرفين من مرا�سالت، وما ورد في �ساأنهم 

من ر�سائل بع�س العمال والقادة، ومن ذلك ما 

اأماله عبد الرحمن الداخل على بع�س كّتابه 

عرابي، وكان خارجاً عليه:  اإلى �سليمان بن االأ

������ا بعد، فدعني م������ن معاري�س المعاذير،  مَّ
أ »ا

والتع�س������ف عن ج������ادة الطريق، لتم������دّن يداً 

أو  اإلى الطاعة، واالعت�سام بحبل الجماعة، ا

لقينَّ بنانها على ر�سف المع�سية نكاالً بما  الأ

 للعبيد«. ومن 
ٍ
م قدم������ت يداك، وما اهلل بظالَّ

المالحظ عموماً طول هذه التوقيعات التي 

أ�سطراً عديدة، وهذا  ت�ستغرق جماًل وتم������الأ ا

ل�سن،  م������ا يفقدها قّوته������ا ودورانها عل������ى االأ
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م������ا ي�سي ب�سعف بالغ������ة الحكام، فقد عمد 

بع�سهم اإلى التوقيع �سع������راً، زيادة في اإبراز 

القدرة البيانية. ومن ذلك: موقفهم من رجال 

الحا�سي������ة والمقربين ورج������ال الدولة: ومن 

اأمثلة ذلك توقيع اأبي المطرف، عبد الرحمن 

ابن الحكم حين �ساأله بع�س مواليه عماًل لم 

ع على كتابه: »من لم يعرف  يكن اأهاًل له. وقَّ

وجه مطلبه كان الحرمان اأولى به«. 

وم������ن مواقف الحكام من الحا�سية، نورد 

مير عبد الرحمن بن الحكم  أنعم االأ أنه حين ا ا

على زرياب بثالثة اآالف دينار بعد اأن اأطربه، 

فن�سرها هذا على جواريه وولده، كتب اأحد 

ال�سعاة اإليه يخب������ره اأن المغّني لم يعظم في 

أنه اأعط������اه في �ساعة  عينيه ذل������ك المال، وا

مير على كتابه: »نبهت على  واحدة، فوّقع االأ

كل �سيء كنا نحتاج التنبيه عليه، واإنما رزقه 

أنه لم يفعل  أين������ا ا نطق عل������ى ل�سانك، وقد را

هل داره، ويغمرهم بنعمنا،  ذلك اإال حيينا الأ

وقد �سكرناه، واأمرنا له بمثل المال المتقدم، 

ليم�سك������ه لنف�سه، ف������اإن كان عندك في حقه 

م�س������رة اأخ������رى، فارفعها اإلين������ا«. واإن هذا 

التوقيع طويل وقد اأفقده طوله حزمه ووقعه 

في النف�س كما يفق������د ال�سهم قّوته مع طول 

الم�سافة التي بينه وبين الهدف المرجو. 

- ل�سان العرب، ابن منظور، بيروت، دار �سادر، 1966م، مادة »وقع«.

نجلو الم�سرية، 1967م.  - البالغة الغنية، علي الجنيدي، مكتبة االأ

- المقدمة، ابن خلدون، وزارة المعارف الم�سرية، 1989م.

- النثر العربي القديم، محمد النجار، مكتبة العروبة، الكويت، 1976م.

- المقتب�س، ابن حيان القرطبي، تحقيق محمود مكي، لجنة التراث اال�سالمي،1994م.

- تاريخ اللغة العربية، جرجي زيدان، مطبعة الهالل، م�سر، 1943م.

أبو الف�سل اإبراهيم، دار عي�سى الحلبي، 1952م.  - ال�سناعتين، الع�سكري. تحقيق علي البجاوي ومحمد ا

بار، تحقيق ح�سين موؤن�س، ال�سركة العربية للطباعة والن�سر. - الحلة ال�سيراء، ابن االأ

- البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد ال�سالم هارون، م�سر، دار المعارف،1953م.

- اأدب الدنيا والدين، الماَوردي، تحقيق م�سطفى ال�سقا، دار ال�سحابة، م�سر، 1993م. 

- البيان المغرب، البن عذاري، دار �سادر، بيروت، 1987م. 

الم�صادر والمراجع
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دب العربي –جامعة دم�سق. اأ�ستاذة الأ ❁

خر لدى اجلاحظ م�شاهد من النفتاح على الآ

د. ماجدة حمود

❁

��ستط������اع �لجاح������ظ �أن يق������ّدم لنا في 

�سالمية  مة �لإ الورة حقيقي������ة لالورة حقيقي������ة لالأ ورة حقيقي������ة لسورة حقيقي������ة لس سلفات������ه �سلفات������ه � لفات������ه �ولفات������ه �وؤ وموم

اري، من دون �ساري، من دون �ساري، من دون �أن يغفل  سلق ح�سلق ح� افي لحظة تافي لحظة تاأ

ّعما تخّبئه في �عما تخبئه في �عما تخّبئه في �أعماقها، وت�سكت عنه، مما 

قد يخد�ش حياءها.

م�شهد من كتاب »البخالء«

ق لنا وثق لنا وّثق لنا �لجاحظ ف������ي كتاب »�لبخالء« 

ظاهرة عانى منها �لمجتمع �لذي �نتقل من 

ر سر سر �لعبا�سي،  سلع�سلع� إوة �إوة �إلى �لمدني������ة في � �لبد�

ّ������د لنا لحظ������ة تاريخي������ة تغّيرت فيها ������د لنا لحظ������ة تاريخي������ة تغيرت فيها ������د لنا لحظ������ة تاريخي������ة تغّيرت فيها  ������د لنا لحظ������ة تاريخي������ة تغيس������د لنا لحظ������ة تاريخي������ة تغيس سفر�سفر�

�لع������اد�ت و�لتفكير! فبات������ت ظاهرة �لبخل 

ؤمدعاة فخ������ر؛ لهذا كان بخال�ؤه من الفر�س مدعاة فخ������ر؛ لهذا كان بخال�ه من الفر�س مدعاة فخ������ر؛ لهذا كان بخال�ؤه من الفر�س 

�العرب معاً!

سحدى ق�ص�سحدى ق�ص�س بخالئه  أتاح لنا في اإ قد �قد �قد ا

ة خ�صو�صية العالقة بين الفر�س صة خ�صو�صية العالقة بين الفر�س صة خ�صو�صية العالقة بين الفر�س  صفر�صة معاي�صفر�صة معاي�
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والعرب، فوجدنا العربي من ثقيف ي�ستدين 

أب������ي �سعي������د المدائني  م������االً م������ن فار�سي )ا

ّالمعروف بالبخل( لهذا كان يتعّمد المطالبة المعروف بالبخل( لهذا كان يتعمد المطالبة المعروف بالبخل( لهذا كان يتعّمد المطالبة 

ابالدين وقت الطعام، فقال له ابالدين وقت الطعام، فقال له اأحد الثقفيين: 

������ي المح�ض لكان ذلك في س������ي المح�ض لكان ذلك في س������ي المح�ض لكان ذلك في  سردت التقا�سردت التقا� أ لو ا

ضالم�سجد، ولي�ضالم�سجد، ولي�ض في البيت وقت الغداء!

ف������ه سف������ه سف������ه  و� )ال������ذي  الفار�س������ي  و�س������ب  )ال������ذي  الفار�س������ي  س������ب  و�س )ال������ذي  الفار�س������ي  و�س������ب  )ال������ذي  الفار�س������ي  ������ب  سفغ�سفغ�

���د س���د س���د �لنا����س نف�س���ًا، و�أحماهم  س�س� »�»�»�أ �الجاحظ ب�الجاحظ ب

�أنف���ًا« )اأي اأبعدهم عن احتمال الذل( فثار 

ك الدين، وقال لكل من سك الدين، وقال لكل من سك الدين، وقال لكل من  سق �سق � ق �لكرامته، ومزق �لكرامته، ومّز

ضهد المجل�ضهد المجل�ض: »هذه �أل���ف دينار كانت لي  هد المجل�سهد المجل�س س�س�

ت ست ست  سني قب�سني قب� ����هدو����هدو� جميعًا �أ ���هدوس���هدوس س�س� على �أبي فالن، �

طر الثقفي سطر الثقفي سطر الثقفي اأن يبيع  س فا�س فا� من���ه و�أن���ه ب���ريء«

ج، لي�س������رع في وفاء سج، لي�س������رع في وفاء سج، لي�س������رع في وفاء  سن تن�سن تن� أ ثم������اره قب������ل ا

ه، فلما سه، فلما سه، فلما  سي������ن، وحين جاءه بالم������ال رف�سي������ن، وحين جاءه بالم������ال رف� َّالدَّالدَّ

ترطاسترطاسترطاً سلح������اح الثقفي عليه، ق������ال م�سلح������اح الثقفي عليه، ق������ال م� إكث������ر اإ إكث������ر 

إ���احبك �إ���احبك �إلى ما  ���احبك �س���احبك �س سل���ذي دع���ا �سل���ذي دع���ا � علي������ه »�أظن �

ان���ا مولى، ف���ان���ا مولى، ف���اإن جعلت  قال���ه �إن���ه عرب���ي، و�أ

�لمال،  �لمو�لمو�لي �أخذت ه���ذ� ����فعاءك م���ن ����فعاءك م���ن � ���فعاءك م���ن س���فعاءك م���ن س س�س�

ان لم تفعل فان لم تفعل فاإني ال �آخذه، فجمع �لثقفي  إو�إو�إ

�رة، حتى طلبو�رة، حتى طلبو� �إليه �أخذ  رة، حتى طلبوسرة، حتى طلبوس سعوبي بالب�سعوبي بالب� عوبي بالب�سعوبي بالب�س سكل �سكل �

ض«.)�ض«.)�ض160( �لمال

ر الجاحظ، سر الجاحظ، سر الجاحظ،  سه������د حي لع�سه������د حي لع� ه������د حي لع�سه������د حي لع�س سمام م�سمام م� أ اإننا ا

يبرز لنا مدى التمازج االجتماعي والثقافي 

ضبين الع������رب والفر�ضبين الع������رب والفر�ض، )ا�ستدانة العربي من 

ل سل سل  ساركته في الطعام، التوا�ساركته في الطعام، التوا� اركته في الطعام، التوا�ساركته في الطعام، التوا�س سالفار�س������ي، وم�سالفار�س������ي، وم�

باللغة العربية(.

أبا �سعيد(  وعلى الرغم من اأن الفار�سي )ا

������ه لم يبُد لن������ا في �سورة  أنَّ كان بخي������اًل اإال ا

������رة، فقد امتلك من ال�سفات النبيلة ما  منفِّ

يجع������ل �سفة البخل باهتة اأو م�سكوكاً فيها، 

اإذ لي�س �سهاًل على البخيل النموذجي الذي 

نعرف������ه الي������وم اأن يرف�س األف دين������ار ثاأراً 

لكرامته!

كم������ا بدا الفار�سي لدى الجاحظ نداً 

للعرب������ي، ي�ست������رط عليه �سرط������اً �سعباً، 

ال ي�ستطي������ع اأي اإن�س������ان قبوله، لكن العربي 

الحري�������س على اإيف������اء دينه وعل������ى اإقامة 

عالقة طيبة معه، ينّفذ هذا ال�سرط، فيترك 

اأ�سدقاءه الع������رب، ويرجو الموالي لي�سفعوا 

ل������ه لدى المدائني، فياأتي بهم؛ ليلحوا عليه 

كي ي�سترد دينه.

أي�س������اً بع�س  نلم������ح في ه������ذا الم�سهد ا

الح�سا�سي������ة الم�سك������وت عنها بي������ن العرب 

والفر�������س، نقلها لنا الجاح������ظ على ل�سان 

)العرب������ي( الثقفي، حي������ن عّر�س ببخل اأبي 

�سعي������د، وف�سحه، وعلى ل�س������ان )الفار�سي 

�سباب  اأبي �سعيد المدائن������ي( حين و�ّسح االأ

العرقي������ة لهذا التعري�������س )�إنه عرب����ي و�أنا 

مولى( لذلك ا�سترط على الم�ستدين ما يعلي 

�ساأن قوم������ه، وقد قبله العربي، ليعيد الحق 

اإلى �ساحبه، وبذلك حمت االأخالق الرفيعة 

خر، فلم  نا واالآ ن�ساني������ة بين االأ العالقات االإ

خر ظاهرة  نجد التع�سب العن�سري �سد االآ
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عامة لدى رائد تراثي كالجاحظ! بل عاي�سنا 

خر، وامتزاجاً في تفا�سيل  انفتاحاً نحو االآ

الحياة اليومي������ة، فانعك�س ذلك عبر �سمات 

نبيلة، اأ�سفاها على الفار�سي والعربي معاً؛ 

خر،  نا واالآ مم������ا يخفف الح�سا�سية بي������ن االأ

ويعّزز التوا�سل بينهما.

م�سهد من كتاب البيان والتبيين

اإنَّ �س������راع الجاحظ مع ال�سعوبيين لم 

�سالمي������ة ال�سمحة  يعكر �سف������و الروح االإ

أدبه،  وعلى  التي تربى عليها، وتجلت في ا

أ�سب������اب تاأليف كتاب  الرغم م������ن اأن من ا

»البي������ان والتبيين« هو ال������رد على هوؤالء 

�سالمي  االإ للدين  الراف�سي������ن  ال�سعوبيين 

واللغ������ة العربي������ة، ف������اإن المتلق������ي يفاجاأ 

بر�سم �س������ورة اإيجابية للفر�س الم�سلمين، 

بداع في مجال  فقد جعلهم ف������ي ذروة االإ

أنه حكر  لغوي هو فن الخطاب������ة، يُعتقد ا

على الع������رب، لذل������ك ا�ستح�سر بطريقة 

ن�س������ان )فار�سي( جمع  م�سهدي������ة �سورة الإ

ف�ساحة اللغتين العربي������ة والفار�سية هو 

�س������واري( »كان م���ن �أعاجيب  )مو�س������ى االأ

�لدني���ا، كانت ف�ض���احته بالفار�ض���ية على 

وزن ف�ض���احته بالعربية، وكان يجل�س في 

مجل�ض���ه �لم�ض���هور به فيقع���د �لعرب عن 

ية  يمين���ه، و�لفر�س عن ي�ض���اره، فيق���ر�أ �لآ

من كتاب �لل يف�ض���رها للع���رب بالعربية، 

ث���م يحول وجه���ه للفر�س فيف�ض���رها لهم 

بالفار�ض���ية، فال ندري باأي ل�ضان هو �أبين، 

و�للغتان �إذ� �لتقتا بل�ضان �لو�حد �أدخلت 

كل و�حدة منهما �ل�ض���يم على �ضاحبتها، 

�إل م���ا ذك���رو� من ل�ض���ان مو�ض���ى بن �ض���يار 

�ضو�ري«.)�س193( �لأ

أم������ام م�سهد ن������ادر يوّثق النفتاح  اإننا ا

�سالمية في الع�سر العبا�سي،  الح�سارة االإ

فمجل�س العلم يجمع العرب والفر�س معاً، 

مما يتطل������ب معلماً متميزاً، يتقن لغتهما، 

وي�ستطيع اإي�سال تف�سي������ر القراآن الكريم 

وتعاليم������ه لكليهم������ا، المده�������س هنا اأن 

�س������واري( حاز على مي������زة نادرة هي  )االإ

�سلية  الف�ساح������ة في اللغتين معاً، لغته االأ

)الفار�سية( ولغة الثقافة )العربية(! وهذا 

قلما يح�سل! 

وبذل������ك ق������ّدم لن������ا الجاح������ظ دلياًل 

ملمو�ساً على اأن الف�ساحة غير مقت�سرة 

�سواري( هنا  على الع������رب، فالفار�سي )االإ

يعّد اإن�ساناً ا�ستثنائي������اً، يتجاوز الماألوف، 

اإذ لم ي������وؤِد اإتقانه لغة اأخرى اإلى اإ�سعاف 

م اإلى  م، كما لم يوؤِد اإتقان لغته االأ لغته االأ

اإ�سعاف لغة الثقافة، فت�ساوت ف�ساحتهما 

لديه، وهذا دليل على ما تميز به من ذكاء 

وعقل! 
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م�سهد من ر�سالته »فخر ال�سودان على 

البي�سان«

أ�سهم في هذه الر�سالة في تحرير �سورة  ا

الزنجي م������ن نمطيتها ال�سلبية، فاأتاح للمرة 

أنف�سهم وي�سفوا  ولى اأن يُمّث������ل ال�سودان ا االأ

ذواتهم، وي�ستعر�سوا مفاخرهم، فقد كانوا 

أداة  عاجزين عن ذل������ك، اإذ ُجردوا من اأهم ا

تمّثل الذات، وهي الكتابة واللغة، على حد 

قول نادر كاظم.   

وهك������ذا تح������ّرر الجاحظ م������ن الن�سق 

الثقاف������ي ال�سائ������د، ال������ذي ين������اأى عن روح 

خر الزنجي  أت������اح لالآ �س������الم ال�سمحة، فا االإ

ف������ي هذه الر�سالة فر�سة التعبير عن �سوته 

الخا�س، والدفاع ع������ن ذاته، فوجدناه غير 

مكّبل باإح�سا�س النق�س، الذي ينتاب البع�س 

ل�س������واد ب�سرته، في�سعى لتغيي������ر لونها، كما 

فعل المغني العالمي مايكل جاك�سون!! لهذا 

عّبر عن ذاته ب�سيغة الجمع موؤكداً اإح�سا�س 

الثق������ة باالنتماء اإل������ى الجماعة: »�إن �لل لم 

يجعلنا �ض����ودً� ت�ض����ويهًا بخلقنا، ولكن �لبلد 

فع����ل ذل����ك بن����ا. و�لحجة ف����ي ذل����ك �أن في 

�لعرب قبائل �ضودً� كبني �ضليم«.)�س158(

يقدم لن������ا التراث العربي عبر الجاحظ 

أتيح لل�سود اإي�سال  لحظة ح�سارية نادرة، اإذ ا

خر الذي  وجهة نظرهم عبر حوارهم مع االآ

يعي������ب �سوادهم، فظه������ر اعتزازهم بلونهم، 

وبّينوا باأن ذلك لي�������س م�سخاً اأو غ�سباً من 

اهلل، كم������ا يعتق������د بع�سهم، واإنم������ا هو اأمر 

طبيعي نتيجة للبيئ������ة الحارة التي يعي�سون 

فيه������ا! اإذ اإن من المعروف اأن �سواد الب�سرة 

أكث������ر مقاوم������ة لح������رارة ال�سم�������س وتاأقلماً  ا

معها!! 

ثم������ة رغبة لديه������م في تغيي������ر النظرة 

خر  النمطية ال�سائ������دة عنهم؛ لهذا دعوا االآ

اإل������ى التاأمل في اأج�سادهم، ليتعّرفوا اأهمية 

ن�سان  ال�سواد! وليالحظوا اأن اأكرم ما في االإ

ه������و »حدقت����اه، وهم����ا �ض����ود�و�ن« وبذل������ك 

أنه نقطة  يفخرون بما يظن بع�������س النا�س ا

�سع������ف اأو عقدة نق�������س!! فقد بات ال�سكل 

�سود ق������وة تهبهم التمّيز  ال�سخ������م واللون االأ

خرين والثقة بالذات! عن االآ

وهم ال يفتخ������رون باأ�سكاله������م، التي ال 

يد لهم فيها فقط، ب������ل يفتخرون بتمّيزهم 

ل������وه بجهدهم »لنا بعد  الثقافي الذي ح�سّ

�ضر�ر  معرفة بالتفل�ض����ف و�لنظر، ولنا في �لأ

حجة...« 

وبذلك يبّينون لنا خطاأ النظرة ال�سائدة 

الت������ي تح�سرهم ف������ي خانة العبي������د، والتي 

مازال������وا يعانون منها اإلى الي������وم! فهم ذوو 

ن�سب عريق، اإذ اإن اأجدادهم ملوك، اعترف 

العرب باأهميتهم، لذلك يذّكرونهم بمكانتهم 

لديهم عبر خطاب مبا�سر لهم: »قّدمتموهم 

في كثير من �لمو��ضع على ملوككم، ولو لم 

ترو� لنا �لف�ضل في ذلك لما فعلتم.«
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ال يكتف������ي الجاحظ باإيراد مدحهم عبر 

ن ذلك ق������د يفقدهم  �سوته������م الخا�������س، الأ

ن�س������ان بطبع������ه ينفر من  الم�سداقي������ة، فاالإ

مادح نف�س������ه! لهذا وجدناه يع������ّزز اأقوالهم 

باأمثلة م�ستمدة من القراآن الكريم، وبّين اأن 

لقمان الحكيم منه������م، وقد مدحه اهلل في 

كتابه، واأورد ِحكماً له اأو�سى بها ابنه، ولّقبه 

ب�»�لحكيم« بل �سّمى �سورة با�سمه! 

أولياءهم ال�سالحين  كما ذكر الجاحظ ا

�س������الم، وتح������دث عن  ال�سابقي������ن اإل������ى االإ

أمث������ال �سعيد  المتفقهي������ن ف������ي الدين، من ا

بن جبير، الذي قتل������ه الحجاج، و»كان �أورع 

�لخل����ق و�أتقاهم، وكان �أعظم �أ�ض����حاب �بن 

عبا�����س، ويوم قتل قال �لنا�����س »كلنا محتاج 

�إليه«.

ث������م نجده يعّزز ذلك عب������ر ر�سم �سورة 

م�سهدي������ة، تعر�������س �سفاته������م الج�سدي������ة 

والمعرفي������ة، فيعاي�������س المتلق������ي مزاياهم 

خالقية واللغوية عب������ر �سيغة التف�سيل  االأ

ر�س �أح�ضن حلوقًا منهم، ولي�س  »لي�س في �لأ

ر����س لغ���ة �أخ���ّف عل���ى �لل�ض���ان من  ف���ي �لأ

ر�س قوم �أذرب �أل�ضنة،  لغتهم...ولي�س في �لأ

ر�س  ول �أق���ل تمطيطًا منهم...لي�س في �لأ

�ضر �أعّم منهم  بد�ن وقوة �لأ �أمة في �ض���دة �لأ

فيهم���ا. و�إن �لرج���ل ليرف���ع �لثقي���ل �لذي 

عر�ب وغيرهم،  تعجز عنه �لجماعة من �لأ

بد�ن �أ�ضخياء، وهذه  وهم �ض���جعاء �أ�ضد�ء �لأ

هي خ�ض���ال �ل�ض���رف...و�لزنجي مع ح�ضن 

ذى ل ت���ر�ه �أب���دً� �إل طّيب  �لخل���ق وقل���ة �لأ

�لنف�س، �ض���حوك �ل�ضن، ح�ضن �لظن، وهذ� 

هو �ل�ضرف«.)�س139-138(

يمتلك الجاحظ �سفات عالم بالنف�س، 

يدرك ات�س������اع قدراتها، ال يمكن اأن ت�سجن 

أو انتماء م������ا!  لهذا مدح  في لون معي������ن ا

المقدرة اللغوي������ة لدى الزنجي، ولم يجعل 

�سفة ك�)الف�ساحة( ُعرف العرب بها حكراً 

عليه������م، وه������و ال يكتفي بذل������ك، بل يمدح 

طبيعة لغة الزنجي، وما تتميز به من خفة 

يقاع! كما يمدح  في النطق، وجمال في االإ

قوته الج�سدية، ويبّين تمّيزه في هذا لي�س 

عن الفرد العربي، ب������ل عن »الجماعة من 

عراب« ومثل ه������ذه القوة لي�ست بمعزل  االأ

عن ال�سجاع������ة وال�س������رف، وبذلك تكتمل 

جماليات �سورة الزنجي! التي هي ا�ستمرار 

ل�سورة عنترة بن �س������داد، التي �سكلت في 

المخي������ال العربي نموذج������اً رائعاً للبطولة 

وال�سهامة!

م������ن المالح������ظ اأن الجاح������ظ معجب 

ب�سخ�سية الزنجي؛ لهذا كّرر �سفة ال�سرف 

حين و�سف������ه، لير�ّسخ �سورت������ه النبيلة في 

ذه������ان! ربما لكون������ه ينتمي مثل������ه اإلى  االأ

�سين، لكنه ا�ستطاع اأن يحقق  جماعة المهمَّ

مكان������ة رفيعة في مجتمعه بف�سل المعرفة 

بداع الذي قّدمه! اإذ بدا  لها واالإ الت������ي ح�سّ
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نَّ �أَْكَرَمُكْم  �سالم ال�سمحة »�إِ مت�سبعاً بروح االإ

الحج������رات،  �أَْتَقاُكْم«.)�س������ورة   ِ
�للَّ ِعن���َد 

ية13(. االآ

 وهك������ذا عاي�سنا بف�سل������ه م�سهداً من 

�سالمية، التي منحت  م�ساهد الح�سارة االإ

خر فر�سة التعبير عن ذاته والفخر بها!  االآ

فلكل اإن�سان »ن�ض���يب من �لنق�س، ومقد�ر 

من �لذن���وب، و�إنما يتفا�ض���ل �لنا�س بكثرة 

�لمحا�ضن وقلة �لم�ضاوئ«. 

لقد تعّمد الجاح������ظ في موؤلفاته، وهو 

المثقف الطليعي، اأن ي�سهم في تر�سيخ روؤية 

خر، تق�سي التع�سب  مو�سوعية للذات ولالآ

جانباً، وتوؤ�س�������س لمجتمع ت�س������وده المحبة 

والت�سام������ح، وهذا ما �س������ّرح به في مقدمة 

ر�سائل������ه »وكتابنا هذا اإنم������ا تكلّفناه لنوؤلف 

بي������ن )قل������وب الب�سر( التي كان������ت مختلفة، 

لفة اإن كان������ت موؤتلفة، ولنخبر  ولن�زي������د االأ

أ�سبابهم لتجتمع كلمتهم، ولت�سلم  عن اتفاق ا

�سدورهم.«

أين ه������م المثقفون اأمثال  هن������ا نت�ساءل: ا

الجاح������ظ، الي������وم، الذي������ن يوؤلف������ون بي������ن 

�سالم،  القل������وب المختلفة؟ فيعي�سون روح االإ

ويج�سدون قيمه، الت������ي �ُسوهت على اأيدي 

أبنائها!!! ا
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اأديبة وناقدة. ❁

دم�شق يف ال�شعر العراقي

نبوغ �أ�سعد

❁

مازالت دم�شق منذ اأن خلقت الب�شرية 

ر ف������ي الوجود فقد شر ف������ي الوجود فقد شر ف������ي الوجود فقد  شر�ض ه������ي �شر�ض ه������ي � عل������ى الأ

حيرت بجمالها، و بهائها وعظمة تاريخها 

دب������اء والمفكري������ن فهي  كل ال�شع������راء والأ

محيرة عندما يقف �أمامها كاتب �أو مفكر 

أو فيل�س������وف، وهي �لجم������ال �لذي �أوجده  �

أهلل و�أهلل و�أحاط������ه بالحماي������ة �لمطلقة وبال�سر  �

تب دباء وكتب دباء وُكتب  �عر�عر�ء و�لأ عرسعرس سل�سل� ال�سح������ر، فال�سح������ر، فاأذهلت � و�
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فيها الكثي������ر فكانت العالق������ة بينها وبين 

المبدعي������ن عالقة جدلي������ة.. هي تعطيهم 

وه������م يعب������رون عن ذل������ك العط������اء بعطاء 

جميل. 

ن ثمة �شع������راء عراقيون بينهم وبين  والآ

بابه التي شبابه التي شبابه التي  ش�ش� أ أزلي ل������ه ا دم�ش������ق حب وع�ش������ق ا

ائده������م فمنهم من عبر عن شائده������م فمنهم من عبر عن شائده������م فمنهم من عبر عن  شتجل������ت في ق�شتجل������ت في ق�

لي������د البط������ولي������د البط������ولت ومنهم من  ي������د البط������وشي������د البط������وش شحب������ه لها بتج�شحب������ه لها بتج�

اءها وبهاءها وغوطتها شاءها وبهاءها وغوطتها شاءها وبهاءها وغوطتها  شف جماله������ا ون�شف جماله������ا ون� ف جماله������ا ون�شف جماله������ا ون�ش شو�شو�

أزقته������ا ونهرها الذي كان منبعاً وحاراتها وا

للقرائح �شعراء كثيرين، وللقرائح �شعراء كثيرين، ول يخفى على اأحد 

بنائه������ا دور كبير في بناء  اأن دم�ش������ق كان لأ

يما شيما شيما اأن ال�شعراء  ش �ش � لمجادها ولمجادها ول ارته������ا وشارته������ا وشارته������ا واأ شح�شح�

الذين كتبوا لدم�شق في اأحايين كثيرة كانوا 

مدت شمدت شمدت  شوري������ة العظيمة الت������ي �شوري������ة العظيمة الت������ي � وري������ة العظيمة الت������ي �شوري������ة العظيمة الت������ي �ش شيرم������زون ل�شيرم������زون ل�

لت ل������ه من محاولت ل������ه من محاولت  ت ل������ه من محاوشت ل������ه من محاوش شف������ي وجه كل ما تعر�شف������ي وجه كل ما تعر�

يته������ا عبر التاريخ، شيته������ا عبر التاريخ، شيته������ا عبر التاريخ،  شلقهره������ا وتفتيت �شخ�شلقهره������ا وتفتيت �شخ�

ورية شورية شورية  ش العالق������ة التاريخي������ة التي تربط �ش العالق������ة التاريخي������ة التي تربط � إواإنَّ إو

بالعراق رمز خاللها ال�شعراء بعالقة دم�شق 

وبغ������داد، وبعالق������ة التراب بالت������راب فهي 

لخوة لخوة ل يمكن اأن تنتهي،  عالق������ة دم وعالقة اأ

اتعمار باتعمار باأ�شكاله المتنوعة  تعمار بشتعمار بش ش�ش� وبع������د اأن قطع ال

بحت دويالت شبحت دويالت شبحت دويالت  ش�ش� مة العربي������ة واأ ������ال الش������ال الش������ال الأ شو�شو� أ ا

أبعاد كثيرة  متفرقة راح ال�شعراء يرمون اإلى ا

ول شول شول  شائدهم للو�شائدهم للو� ائدهم للو�شائدهم للو�ش شنا�شيدهم وق�شنا�شيدهم وق� أ اويذهبون في اويذهبون في ا

اإلى هدف يحافظ على الروابط القوية بين 

البلدين، وق������د يكون الهدف م������ن ذلك هو 

حماي������ة العالقات والم�سال������ح االقت�سادية 

والثقافي������ة واالجتماعي������ة والتاريخية التي 

ي�سعى اال�ستعم������ار ب�سكل م�ستم������ر للق�ساء 

عليه������ا حت������ى يومنا ه������ذا الذي ي������رى فيه 

رهاب والبد للمثقفين  أنواع االإ أ�سد ا البلدان ا

دباء وال�سعراء في كال البلدين اأن يكون  واالأ

يام  لهم دورهم الم�سرف والذي �ستتناقله االأ

ويحفظه التاريخ. 

دب �س������دى  ويتجل������ى ف������ي ال�سع������ر واالأ

العالق������ات والن�س������ال القوم������ي الم�ست������رك 

أوا�سره وتق������وي لحمته  والوطن������ي فت�س������د ا

الوطني������ة تلك العائ������الت الم�ستركة فكم من 

عراق������ي يرقى اإل������ى اأ�سول �سوري������ة وكم من 

�س������وري ترقى جذوره اإلى اأ�سول عراقية مما 

جع������ل الهم واحداً والوج������ع واحداً والعمل 

م������ة واحداً  عل������ى ا�ستئ�س������ال �سرط������ان االأ

أ�سعلها  وخا�سة بع������د حرب العراق الت������ي ا

ن  آثارها حتى االآ ميركي، ونجد ا الفتي������ل االأ

قائمة باأ�سكال اإرهابية متنوعة. 

وق������د اخت������رت مجموعة م������ن ال�سعراء 

الذي������ن �سطروا باأقالمه������م اأجمل ما فا�ست 

به قرائحه������م ال�سعرية فها هو ال�سيخ �سرف 

الدين الحلي يقول: 

جانيها  كــف  مــن  المنى  ثمار  دنــت 

اأمــانــيــهــا  تــقــ�ــســي  اأن  لــلــنــفــ�ــش  واأن 
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منتهبًا  اللذات  خل�ش  اإلــى  فانه�ش 

اأيـــــامـــــهـــــا وتــــمــــتــــع مــــــن لـــيـــالـــيـــهـــا

ـســق كــمــا تــخــتــار �ــســافــرة  فــيــهــا دمــ�ـ

معانيها  مــن  بــديــعــًا  عليك  تجلو 

يذهب الحل������ي في كتابته ع������ن دم�سق 

لهام  قناع المتلق������ي بالتعليل العلم������ي لالإ الإ

الذي ياأتي بعد فترة من التح�سير الم�سبق 

نتيج������ة اإ�سب������اع الخيال بحاج������ات �سمولية 

ترادفت عبر التقاط ال�س������ور والت�سورات 

لهام  فترابطت خالل العواطف وتدفقات االإ

الذي كان للروح م�ساركة فعالة في ن�سيجها 

الت�سكيلي. 

ف������ي حي������ن كان ال�ساع������ر ال�سي������خ عبد 

المح�س������ن الكاظمي قد ا�ستغل في ق�سيدته 

عل������ى التف�سير الوج������ودي لظاهرة االهتمام 

هان������ة الذي تج�سد  برف�������س اال�ستعمار واالإ

ف������ي ذات �سورية ممثلة بدم�سق والتي جعلته 

يخ������رج من قيمة الزمان والمكان اإلى فكرته 

الت������ي راح يج�سد فيها خلجاته النف�سية وهو 

يكتب لدم�سق: 

المب�سر  طاف  اليوم  هذا  مثل  اأفــي 

وقـــــام يــريــنــا الــ�ــســام كــيــف تــحــرر

اأمرها اأجمع  ال�سوم  هذا  مثل  وفي 

وياأمر ينهي  النا�ش  في  ملك  على 

اأيـــا وطــن الــ�ــســوري هــل طــاب مــورد 

كـــرمـــيـــن ومــ�ــســدر  بــغــيــر بــنــيــك الأ

ووا�سح اأن ال�ساعر علي العبيدي دفعته 

الحال������ة النف�سي������ة االجتماعي������ة والعالقات 

ن�ساني������ة الت������ي زرع������ت بداخل������ه وكونت  االإ

مح�سل������ة ي�ست������رك فيه������ا الوع������ي والثقافة 

والحب الذي وجده خ������الل تعامله مع اأهله 

في دم�سق مما دف������ع عباراته التي اعتمدت 

أثر  على البنية الذهنية الجامحة في تكثيف ا

الظواهر الذي تجلى في �سميره المعبر عن 

ال�سمير الجمع������ي، والذي يمثل اأجيال عبر 

الذات الفردي������ة المكونة في اأ�سالتها الفنية 

الجمالية فجاء ف������ي ق�سيدته يا �سام جئتك 

ظماآنا: 

يا �سام يا نب�ش قلبي منذ اأن وطاأت 

واأبــــُو  لـــي  ـــــِت  اأن اأمٌّ  تـــرابـــك  نــفــ�ــســي 

له  وجدت ح�سنك دفئًا ل حدود 

عــلــى بنيك فــهــْم اأهــــٌل لــمــا ُوِهــبــوا 

وعبر ال�س������راع الداخلي الذي عا�سه 

اأحم������د ال�ساف������ي النجفي بع������د ابتعاده 

ع������ن دم�س������ق اأعط������ى مدل������ول ال�سورة 

الجزئية في عاطفت������ه كاملة حيث جمع 

بين اأطراف العواط������ف المتدافعة وبين 

التباين والتقابل الذي ين�ساأ من التجاذب 

وال�س������راع في نف�س اعت������ادت على بهاء 

ال�س������ام وجم������ال معطياتها وفج������اأة كان 

لم  الجرح الذي اأودعه البعد فحر�س االأ

ألمَّ بينهما فكتب: الذي ا
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ال�سام عــنــدي مقاما  فــي  اأرثـــي  اأنـــا 

ــريــن عــامــا  ـس ـــدًا لــــدي عــ�ـ كــــان خـــل

هــو �ــســهــل فــي �ــســاطــئ الــنــهــر غ�ش 

لـــهـــامـــا بــــــــداع والإ كــــان يـــهـــدي الإ

كـــــــان مــــــــــــاأواي كــــــل يـــــــوم هــجــيــر

ومــــــقــــــيــــــاًل ومــــــنــــــظــــــرًا ومــــقــــامــــا 

ثري فقد  ا ال�ساعر محم������د بهجت االأ مَّ
أ ا

تجل������ت �سورته ال�سعرية الت������ي ر�سمتها ذاته 

المبدع������ة مزيج������اً من عواط������ف مكونة من 

لة من تباينات وتداعيات  اإح�سا�س حاد وم�سكَّ

كثي������رة يبدو فيها فعل الحوا�������س جليَّاً وفعل 

كم������ا تظهر قوة 
ً
أكث������ر تحري�سا  الم�ساع������ر ا

الموهبة ف������ي تحقيق الوح������دة المو�سوعية 

وال�سعوري������ة بين ما يذهب اإليه ال�ساعر وبين 

أ�سا�ساً في الو�سول اإلى  التداعي ال������ذي كان ا

الفكرة واأحداث الق�سيدة ومو�سيقاها ورويها 

وقافيتها والتي جاء فيها: 

اأر�ش جيروِن  يا ن�سمة خطرت من 

تحّييني  جــــاءت  عــاطــرة  ــيــت  حــيِّ

فاتنة  ــاح  اأو�ــس فــي  والفجر  ــرُت  بــكَّ

جـــت لــفــتــًى هــيــمــان مــفــتــون  تـــبـــرَّ

حاملة  الم�ستاق  للوافد  اأنـــت  هــل 

الرياحين؟  اأنفا�ش  اأهلك  روح  من 

وف������ي ق�سي������دة عرائ�س ال�س������ام لل�ساعر 

�سلم������ان الطعم������ة تجل������ت النزع������ة الوطنية 

أث������رة بالواقع النف�سي  والقومي������ة وا�سحة متا

ال������ذي عا�سه ال�ساع������ر العراقي  ن�ساني  واالإ

عندم������ا ظهرت بط������والت دم�س������ق وواجهت 

اال�ستعم������ار فل������م يتمكن من كب������ت الوثبات 

النف�سية المتدفقة من ذاته المبدعة ما ورثه 

ال�ساع������ر من تراث اأ�سي������ل جعله يجمع بين 

�سالة والمعا�سرة في قوله:  االأ

الــبــطــولت  اأم  ـســق بـــوركـــت يـــا  دمــ�ـ

وقلعة الــعــرب فــي مــا�ــش وفــي اآتــي

ــعــروبــة �ـــســـوت فــيــك مـــن قــدم  ــل ول

الـــبـــريـــات  دون  مــــن  بــجــلــق  دوى 

اأ�سغى بنو العرب لما قْمِت ثائرة  

حــــــرار بــالــذات  ــتــوا لــنــدا الأ واأنــ�ــس

������ا ال�ساعر محمد مه������دي الجواهري  مَّ
أ ا

الذي ا�ست������وى تطوره الذهن������ي على عر�س 

الق�سي������دة والموهبة وتمكن من التعبير عن 

الذات الحقيقي������ة المرتبطة بوجود اإن�ساني 

عا�سه �ساعر ملهم يمتلك كثيراً من المعرفة 

ع������ن دم�سق وعن اأهلها وعن طبائعها فكتب 

فيها ق�سائ������د من اأجمل ما كتب������ه ال�سعراء 

ظل������ت ماثلة لترف������ع كرامة ال�سع������ر العربي 

الحديث عالياً فم������ن ق�سيدته اإلى ال�سباب 

ال�سوري: 

الـــتـــي مـــا �ــســيــم نــازلــهــا  الـــبـــالد  اأم 

والهلع  الــعــار  يـــدُن منها  ولــم  يــومــًا 

تحر�سه  الــفــرد  ـســم  �ـ بــالأ محمية 

تقترع  جــال  الآ على  الرجال  ُغْلُب 
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رهبوا حلقوا  مــا  اإذا  الن�سور  مثل 

وقعوا اإذا  خوافيهم  مــْلَء  والــمــوت 

والـــرابـــ�ـــســـون كـــاآ�ـــســـاد الــ�ــســرا فــــاإذا 

تندفُع كيف  المنايا  راأيت  ِهيجوا 

اإنَّ الق�سائد كافة التي وردت في القراءة 

النقدي������ة تدل عل������ى امتداد �سع������ري عريق 

يثب������ت ا�ستمرار اأ�سالة ال�سعر العربي فكانت 

الق�سائد نابعة م������ن انفعال وجداني �سادق 

واأدت وقائ������ع اجتماعي������ة واإن�سانية باأ�سلوب 

زمان القادمة  خالق ال يمكن اأن ينكر في االأ

ن ما �سكله ال�سعراء هو تحد للتاريخ بالحب  الأ

وبالمواهب الحقيقية. 

الهيام بين العراق وال�سام لمحمد �سعيد الطريحي.  -1 

أ�سوار الظلمتين لعلي العبيدي، ديوان محمد مهدي الجواهري. ديوان قمر على ا  -2

المراجع
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باحث �سوري. ❁

ــالطفــالطَفــال ـة الـافـة الـاَفـة الأ ـافحـافَح ح�صح�صَ
ـَــل ــلمـــلم أ

ــال
أ

ــال
ـع واقـع واِقـع َوال َ الَو الَو يـن بيـن َبيـَن

ــن ــنين ح�ســنين ح�سَ الء الدعالء الدَعالء الدِّ

❁

اً َّفولة روحيَّافولة روحيافولة روحيَّ فولة روحين�سان في مرحلة الطفولة روحين�سان في مرحلة الطُّ ساين�ساين�ساأ الإ

فل المنطقة  فل المنطقة  الطفل المنطقة  الطِّ ������دع������دَع������دُّ ع، ويع، ويُ َّخالقيَّاخالقياخالقيَّاً
أ وا َّن�سانيَّان�سانيان�سانيَّاً  إواإ إو

او�������ص التاو�������ص التَّاأثي������رات  و�������ص التسو�������ص التس س������ة بخ�س������ة بخ� ������ة بخ�كث������ر ح�سا�سي������ة بخ�كث������ر ح�سا�سيَّ َّكث������ر ح�سا�سيَّ
الأ

أكثر  ِه في ه������ذه المرحلة ِمن ه في ه������ذه المرحلة من ه في ه������ذه المرحلة ِمن ا ه في ه������ذه المرحلة منه في ه������ذه المرحلة منَّ ������ة؛ لأ ������ة؛ لقافي������ة؛ لقافيَّ َّقافيَّ قافيالثقافيالثَّ

قانة  لو�سائل التقانة  لو�سائل التَّقانة  اساساً سة تعر�سة تعر� َّجتماعيَّة تعر�جتماعية تعر�جتماعيَّ رائح ال رائح اسرائح اسَّ سال�سال�

عالم.. إوالإوالإ

إلم يحتاج اإلى درا�سة  إلم يحتاج  لم يحتاج طفال علم يحتاج طفال ِع حافة السحافة السحافة الأ سو�سو�

ها نها نَّها  ن حيث رورة حي������اة من حيث رورة حي������اة ِمن حيث اإ رورة حي������اة مسرورة حي������اة مس سوموهبة، وهي �سوموهبة، وهي �

������ة، فالكلمة المكتوبة  ������ة، فالكلمة المكتوبة ة تربوي������ة، فالكلمة المكتوبة ة تربويَّ َّة تربويَّ َّعالميَّة تربويعالمية تربويعالميَّ إو�سيل������ة اإ إو�سيل������ة 

أبعد  منب������ت ينبغ������ي اأن نغو�������ص فيه اإل������ى ا

إعادة تقويم الإعادة تقويم الن�سان، وهذه نقطة  إعماق لإعماق لإ الأ

طفال،  حاف������ة السحاف������ة السحاف������ة الأ سة �سة � ة �همية �هميَّ البدء في بي������ان اأ

َّفهي لغ������ة اجتماعيَّة لها دوره������ا الكبير في فهي لغ������ة اجتماعية لها دوره������ا الكبير في فهي لغ������ة اجتماعيَّة لها دوره������ا الكبير في 

َّاتهم ثقافيَّااتهم ثقافيااتهم ثقافيَّاً، وتنمية المثل العليا  اتهم ثقافيخ�صياتهم ثقافيخ�صّي خ�صيصخ�صيص صبناء �صبناء �

ور �ور �ور  �عبير وال�ص�عبير وال�صُّ ُّعبير وال�صُّ عبير وال�صثراء لغتهم عب������ر التعبير وال�صثراء لغتهم عب������ر التَّ إلديهم، واإ إلديهم، و

ة. هنية. هنيَّة.  الّذ

لم تجعلهم  العلم تجعلهم  الِعلم تجعلهم  ِّطفال على حبِّطفال على حبِّ
ئة الصئة الصئة الأ صوتن�صوتن�

 لتجد 
ّ
ي�ي�ي �كل ذات�كل ذات كل ذاتصكل ذاتص صيرتبطون بعنا�ص������ر الفكر ب�صيرتبطون بعنا�ص������ر الفكر ب�

لوك وارتق������اء، على صلوك وارتق������اء، على صلوك وارتق������اء، على اأن  صة �صة � ة �مة �مَّ
أ ها صها صها ا ص������ة نف�ص������ة نف� ������ة نف�م������ة نف�مَّ الأ

تقلصتقلصتقّل عن  صفكي������ر الم�صفكي������ر الم� فكي������ر الم�ل������ى التفكي������ر الم�ل������ى التَّ تدف������ع الكتابة اإ

د. �د. �د.  �قلي�قلي قليالتقليالتَّ

�طف�طفال تعتمد على الب�صر، �ال تعتمد على الب�صر، �ال تعتمد على الب�صر،  اإنَّ �صحافة الأ

������ة المطبوع������ة تعتم������د عل������ى اللَّون �������ة المطبوع������ة تعتم������د عل������ى اللَّون �������ة المطبوع������ة تعتم������د عل������ى اللَّون  �والكلم�والكلم
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ّم نمّوم نمّو العقـل؛ وبذلك يزداد  م نموــــــم نموــــــ ــــــورة لتنظيــــــورة لتنظي ورة لتنظيوال�صورة لتنظيوال�صُّ ُّوال�صُّ

تقان عندهم ويرتقي.  الإ

اأكيداً في  ف دوراــــــف دوراــــــف دوراً ــــــحــــــح حب قراءة ال�صحب قراءة ال�صُّ ُّب قراءة ال�صُّ ب قراءة ال�صــــــب قراءة ال�صــــــ ــــــوتلعـ ــــــوتلعـ

نَّ
أ راغ. . وقد ثبت ــــــراغ. . وقد ثبت ــــــراغ. . وقد ثبت ا ــــــرويح وملء وقت الفــــــرويح وملء وقت الف رويح وملء وقت الفالترويح وملء وقت الفالتَّ

الميذ؛ على مـة التالميذ؛ على مـة التَّالميذ؛ على  ون هـم في مقدوون هـم في مقدوؤون هـم في مقدَّ وذين يقروذين يقر ذين يقرالذين يقرالَّ

ة حفية حفيَّة  حفيق بين القراءة ال�صحفيق بين القراءة ال�صّ ّق بين القراءة ال�صّ ق بين القراءة ال�صــــــق بين القراءة ال�صــــــ ــــــوافـ ــــــوافـ وافـنوا التوافـنوا التَّ نوا التصنوا التص صن يح�صن يح� أ ا

ة. ـية. ـيَّة.  ـيصـيص صوالمدر�صوالمدر�

طفال:  ن خ�صائ�ص �صحافة الومن خ�صائ�ص �صحافة الوِمن خ�صائ�ص �صحافة الأ

طفال،  ات الــــــات الــــــات الأ ــــــل على تلبية حاجــــــل على تلبية حاج ل على تلبية حاجــــــل على تلبية حاجــــــ ــــــالعمــــــالعم  -

ف �صرف �صرُّف  �صرـغلهم، والت�صرـغلهم، والتَّ ـغلهم، والتصـغلهم، والتص صتي ت�صتي ت� تي ت�كالت التي ت�كالت الَّ كالت الصكالت الص صومعرفة الم�صومعرفة الم�

وفق وعيهم وثقافتهم. 

طفال  ة الــــــة الــــــة الأ ــــــن تكون �صحافــــــن تكون �صحاف أ ي ــــــي ــــــي ا ــــــ- وينـبغــــــ- وينـبغ

ن خ�صائ�ص �صحافة ة. ومن خ�صائ�ص �صحافة ة. وِمن خ�صائ�ص �صحافة  ة. ومــــــة. ومــــــ ــــــعة ومتكاملــــــعة ومتكامل عة ومتكاملمتنوعة ومتكاملمتنّو

م وقدراتهم على ــــــم وقدراتهم على ــــــم وقدراتهم على  ــــــال: تنمية مواهبهـ ــــــال: تنمية مواهبهـ ال: تنمية مواهبهـــــــال: تنمية مواهبهـــــــ ــــــطفـ ــــــطفـ الأ

ِّقيِّقيِّ ّياق الّرقيياق الرقيياق الّر ياق الرصياق الرص صبداع، وتغيير مفاهيمهم في �صبداع، وتغيير مفاهيمهم في � الإ

م.  قـدوالتقـدوالتَّقـدُّ

رورة بمكـان، مراعاة خ�صائ�ص  رورة بمكـان، مراعاة خ�صائ�ص صرورة بمكـان، مراعاة خ�صائ�ص صَّ صـن ال�صـن ال� ـن ال�- ومـن ال�- وِم

ّ
 والعقلي
ّ
 والعقلي
ّ

ويــــــويــــــوّي ــــــهم اللّغـ ــــــهم اللّغـ ّال ومرحلة نمّوهم اللّغـال ومرحلة نموهم اللّغـال ومرحلة نمّو ال ومرحلة نموــــــال ومرحلة نموــــــ ــــــطفــــــطف الأ

ة  ة رة رَّ رصرص صدخال الم�صدخال الم� ، والحر�ص على اإ ّ
جتماعي
ّ
جتماعي
ّ

وال

ّـتطاعت المواّدـتطاعت المواّد ـتطاعت الموادصـتطاعت الموادص صذا ا�صذا ا� إطفال، واإ إطفال، و
وب الــــــوب الــــــوب الأ ــــــلى قلــــــلى قل اإ

تطيع عندئذ تعليمه صتطيع عندئذ تعليمه صتطيع عندئذ تعليمه  صا ت�صا ت� ا ت�ــــــا ت�ــــــ ــــــهــــــه هنهنِّ افل فافل فاإ فل فمتاع الطفل فمتاع الطِّ اإ

ن قيم ومفاهيـم.  ما نرغب به من قيم ومفاهيـم.  ما نرغب به ِمن قيم ومفاهيـم.  كّل

دعدَعّد عتي تعتي تُ تي ت التي ت الَّ ّاعد المواّداعد المواّد اعد الموادصاعد الموادص صن ت�صن ت� أ ا يجب ــــــا يجب ــــــا يجب ا ــــــ- كمــــــ- كم

تفادة صتفادة صتفادة  ص�ص� تثارة واصتثارة واصتثارة وال ص�ص� ى اــــــى اــــــى ال ــــــطفال علــــــطفال عل الم لالم لالأ وتقدَّ

 لدى 
ّ
بيعي بيعي الطبيعي الطَّ ّتطالع الفطرّيتطالع الفطرّي تطالع الفطريصتطالع الفطريص ص�ص� بــــــبــــــّب ال ــــــن حــــــن ح ن حمن حِم

ذي يتقن عدادهم لعالم الغد الذي يتقن عدادهم لعالم الغد الَّذي يتقن  إال، واإ إال، و ال، وــــــال، وــــــ ــــــطفــــــطف الأ

فّن التَّعام�ل مع تكنولوجيا الع�سر. 

طَفال:  ِمن اأهَداف �سَحافة الأ

فل توجيهاً �سليماً؛ وتو�سيع  - توجيه الطِّ

غار وزيادة �سلتهم بالحياة.  اآفاق ال�سِّ

اقات  - ت�ساع������د على النَّق������د وتنمية الطَّ

فل محبَّاً للمطالعة.  بداعيَّة؛ وتجعل الطِّ االإ

ل������وك  لل�سُّ جدي������دة  قواع������د  اإر�س������اء   -

القرائي، واإثراء عملّيات الثَّقافة االجتماعيَّة 

والتَّاريخيَّ�ة. 

- تغر�������س المبادئ بطريق������ة تن�سجم مع 

التَّربي�ة الحديثة. 

- الحر�������س عل������ى اإع�������داد م������واّد ح�ول 

ف������ل – باعتباره������ا  البيئ������ة المحيط������ة بالطِّ

�اغل لعالم اليوم – وذلك لت�زداد  غ������ل ال�سَّ ال�سُّ

طف�������ال وتتَّ�س�ع مداركهم، وتقديم  خبرات االأ

طفال في  مواّد تم�ّس م�س������كالت وق�س�ايا االأ

بقات االجتماعيَّة.  مختلف الطَّ

طفال   االأ
ّ
وينبغ������ي اأن ي�سع������ى �سحف������ي

ة  اإلى اإظهار عظمة الخال������ق، واختيار المادَّ

فل وقدرات������ه النَّف�سيَّة  المنا�سب������ة ل�س������ّن الطِّ

والفكريَّة، وغر�س القيم الكريمة، واالنتقال 

يِّ اإلى المعن�������وي، وِمن  ف������ل ِمن الم������ادِّ بالطِّ

المح�سو�س اإلى المعقول. 

طفال محبَّاً   االأ
ّ
وال ب�������دَّ اأن يكون �سحفي

لهم، متعلِّقاً بهم، مخل�ساً فيما يكتب، والب�دَّ 

������ة ليت�سامى في  وليَّ
اأن ي�سع������ر بعظ������م الم�سوؤ
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غايته، واأن يكون عالماً بالواقع االجتماعي، 

ف�ل، واأن يمتاز بر�سيد  واأن يل�مَّ بعواطف الطِّ

فك������رّي قائم عل������ى ثقافة وا�سع������ة وتجربة 

ى  كبيرة، وال بدَّ ل�ه من �سَعة لغويَّة، واأن يتحرَّ

دق في كلِّ ما يكتب، واأن يناأى عن ترديد  ال�سِّ

باطي�ل؛ لما لها ِمن خطورة.  االأ

كم�������ا ينبغي علي������ه ع�������دم الخو�س في 

وه�������ام، والبع�������د ع������ن الغيب������ة والنَّميمة  االأ

ن، واأن تكون  خرية و�س�وء الظَّ والح�س������د وال�سُّ

لديه مقدرة على انتق������اء المنا�سب، واإدراك 

يم������ان، ِم������ن حيث اإنَّ  الوقائ������ع، والت������زام االإ

ة، ومح������ور الحي�اة، ومبعث  يمان �سّر القوَّ االإ

مل الم�سرق.  االأ

 الَّذي يكتب 
ّ
حفي وينبغ������ي اأن تتاح لل�سّ

ن  ليتمكَّ المنا�سبة؛  ������ات  مكانيَّ االإ طفال  لالأ

أناة، ولي�س  ������ة وا ِم������ن تقديم اإنتاجه باأريحيَّ

أدي������ب يكتب للكب������ار ينجح في الكتابة  كّل ا

�غار.  لل�سِّ

ـة:  َمبـاِدئ �سيكولوجيَّ

- التَّوازن بين القي������م التَّربويَّة والتَّركيز 

ة، وتلبية  على القيم النَّابعة ِمن الثَّقافة الجادَّ

حداث اليوميَّة وفق  فل وربطه باالأ حاجات الطِّ

م�ستواه المعرف������ي، وتقلي�س م�ساحة المواّد 

ر في المدار�س.  نَّها تتوافَّ التَّعليميَّ�ة؛ الأ

- يج������ب اأن ال نجع�ل ِمن عقول اأطفالنا 

أنتجته التَّقانة؛  رفوفاً تو�سع عليها اأحدث ما ا

الة في  بل اأن ندرِّب ه�������ذه العقول لتكون فعَّ

�سناعة التَّقانة. 

أبواب الم�سابق������ات ينبغي اأن تكون في  - ا

تجديد دائم، وال بدَّ ِمن انتقاء دقيق للمحتويات 

أق�ل.  فحات ا حتَّى لو اأ�سبح عدد ال�سّ

- اال�س�تفادة ِمن المعلومات والمعطيات 

 ذكي، 
ّ
الحديثة، وقراءة الِعلم في ثوب درامي

عاية  فل بقدر كبير ِمن الرِّ والتَّعام�������ل مع الطِّ

والتَّ�سجيع. 

فل طرفاً فاعاًل في الكتابة  - جع������ل الطِّ

كاء يكمن في  نَّ اأ�سل الذَّ
والنَّقد والتَّحرير؛ الأ

ن�س�ان خالل المراحل المبكرة  ما يقوم به االإ

ِمن عمره. 

فل مع تق�ديم  - الحف������اظ على هويَّة الطِّ

اأح������دث ما ي������دور ف������ي العالم ِم������ن منظ�ور 

 .
ّ
اأخالقي

�ّر،  راع بين الخير وال�سَّ - لدى ت�سوير ال�سِّ

لوك  ينبغ������ي ت�سوير م������ا يدعم �سالم������ة ال�سُّ

ل������وك المنحرف،  اق������ي وتفّوقه على ال�سُّ الرَّ

والبعد عن الم�س�ادفات المثيرة. 

ب������داع بما يثير الخبرة، وربط  - ربط االإ

الخي�������ال بما ه������و �سحيح في �سن������ن الكون، 

خاء  ع������ور بتقدير قيم المحبَّة واالإ واإثارة ال�سُّ

�دق والتَّعاون.  وال�سِّ

فل في  - ترتي������ب الم�واّد بم������ا يجعل الطِّ

�سوق اإلى المتابعة؛ واالرتقاء بم�ستوى التَّذوُّق 

الفنِّي، وربطه بالم�س�توى االجتماعي. 
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ة اجتَمـاعيـّة:   ُقـوَّ

ولى  طفال هي الو�س�يلة االأ اإنَّ �سحف االأ

الَّتي تدفعه اإلى القراءة بتلقائيَّة، ي�س�عر وهو 

أان، ويدرك  أبيه حين يقرا ه وا مِّ
أنَّه كاأ يقروؤها ا

������ه م�سوؤول ع������ن جانب �سغي������ر ِمن مكتبة  أنَّ ا

أه�������م الم�س�تلزمات،  المن�������زل الَّتي تَُع�دُّ ِمن ا

ع ِمن اأفقه،  فل، وتو�سِّ ي م�دارك الطِّ فهي تنمِّ

وت�س�اعده عل������ى اكت�ساب الِعل������م والمعرفة، 

وتتيح ل�ه الو�سول اإلى الّتكنولوجيا الحديثة، 

ي  وتك�سبه المهارات الّذهنيَّة المختلفة، وتنمِّ

لي������م، وهي اإلى جانب ذلك  وق ال�سَّ عنده الذَّ

م الخدم�ات المالئمة.  ة اجتماعيَّة تقدِّ قوَّ

طفال في الع�الم  ولقد بلغ عدد مجاّلت االأ

ن حوالى   منذ بدء �س�دورها وحتَّى االآ
ّ
العربي

دور..  170 مجلَّة، معظمه������ا توقَّف عن ال�سُّ

 
ّ
وِمن المجاّلت الَّتي مازالت ت�سدر: العربي

غير، مجلَّة اأحم������د، مجلَّة ماجد، مجلَّة  ال�سَّ

ب������ل.. وغيرها...  ين، مجلَّ������ة ال�سِّ ع������الء الدِّ

وريَّة في  وكانت خط������وة وزارة الثَّقاف������ة ال�سُّ

أ�سامة ع������ام 1969م خطوة  اإ�س������دار مجلَّ������ة ا

فل عبر  رائدة، وهي ته������دف اإلى تثقيف الطِّ

ورة.. كما  دبيَّة راقية باللَّون وال�سُّ
أ ن�سو�������س ا

فل على تاريخ  الع الطِّ تهدف المجلَّة اإلى اطِّ

داب.. وعمدت  ته في مجمل العل������وم واالآ مَّ
أ ا

المجلَّة اإل������ى محاولة الك�س������ف عن مواهب 

أم  ة كانت ا طف������ال عبر ن�سر نتاجه������م ق�سَّ االأ

�سعراً اأم خاطرة اأم فكرة.. كما داأبت المجلَّة 

اه  ة علميَّة دعماً لم������ا يتلقَّ عل������ى تقديم م������ادَّ

فل في المدر�سة..  الطِّ

وت�ستطي������ع المجلَّ������ة تحقي������ق راأي ع������اّم 

أبناء المجتم������ع، وهي و�سيط  موّح������د ل������دى ا

غار وتعميق �سلتهم  ناجح لتو�سي������ع اآفاق ال�سِّ

بالحياة، كما ت�ساعد عل������ى التَّمّر�س اللّغوّي 

والتَّعلي������ق والتَّعبير، وِمن ث������مَّ النَّقد، وتعميق 

بداعيَّة عبر المطالعة والبحث  اق������ات االإ الطَّ

عن القيم. 

والمجلَّ������ة ن�ساط مكثَّف يقّدم في كّل عدد 

غرا�س التَّربويَّة والتَّثقيفيَّة ب�سكل  ق االأ ما يحقِّ

نَّ 
أ ربم������ا يعجز عنه المنه������اج المدر�سي.. كما ا

للمجلَّ������ة دوراً وا�سحاً في التَّ�سلي������ة والتَّرويح 

أ�ساليب التَّربية الحديثة.  بطريقة تن�سجم مع ا

أ�سلوباً  هة لغ������ة وا اإنَّ ه������ذه المجلَّ������ة موجَّ

اً مقبوالً ِمن  وم�سمون������اً اإلى اأطفال بلغوا حدَّ

الّن�سج الفك������رّي واللّغوّي، وه������ي تميل اإلى 

أكثر ِمن ميلها  �سان������ة وااللتزام ا الجديَّة والرَّ

متاع.. والمجلَّ������ة منوَّعة  رف������ة واالإ اإل������ى الطُّ

وملتزمة بالعربيَّة الف�سحى..

وفي عام 1984م �سدر في �سورية العدد 

ليع������ي، فكانت خطوة  ل ِم������ن مجلَّ������ة الطَّ وَّ
االأ

طفال...   اإيجابيَّة فيما يخ�س �سحافة االأ

َبحـث َعن َحقـائق: 

اً  دبيَّ
أ طفال تعبي������راً ا وتبقى �سحاف������ة االأ

فيعة، ويجعل منها  موؤثِّراً ي�ستلهم القي������م الرَّ
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فل  أ�سا�ساً للبناء واإف�ساح المدى لمواهب الطِّ ا

طفال يقع العبء  وقدراته. وعلى �سحافة االأ

فل وتنميته تنمية �ساملة؛  كبر في بن�اء الطِّ االأ

طفال، فهي  أن������واع اأدب االأ أب������رز ا نَّه������ا ِمن ا الأ

ت�ستعي������ن بالكلم������ة المكتوبة ف������ي التَّج�س�يد 

أنَّه�ا تثي������ر العواطف والعمليَّات  الفنِّي، كما ا

دراك والتَّفكير، واإنَّ  ������ة، كاالإ العقليَّة المعرفيَّ

������ات اأ�سحاب االخت�س�ا�������س اأن يجعلوا  مهمَّ

فل يقف موق������ف الباحث عن الحقائق،  الطِّ

والق������ادر عل������ى المتابعة، في �سي������اق توفير 

اخليَّة والخارجيَّة في �سحاف�ة  الموؤثِّرات الدَّ

طف�ال.  االأ

َوَبعــد: 

طفال  يم�ك������ن اأن ن�سنِّف �سح�افة االأ

ف������ل؛ لما فيها ِمن  ب�: دائرة معارف الطِّ

فوائ������د ال تح�س������ى، ويمك�������ن اأن نقول: 

طفال ه������ي المرّبي الَّذي  اإنَّ �سحف االأ

داب والقيم  فل بالثَّق�اف������ة واالآ د الطِّ يزوِّ

والمكارم الَّتي تُدخل ال�س�رور اإلى قلوب 

طف�ال.  االأ
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اأديب ومترجم وم�سرحي �سوري. ❁

البناء الفني للن�ص امل�سرحي

جوزيف نا�شف

❁

داب  ينفرد الم�سرح بين باقي الفنون والآ

ية معينة، وهي سية معينة، وهي سية معينة، وهي اأن العر�ض الم�سرحي  سبخا�سبخا�

دي ودي وؤدي  و وه������ذا يو وه������ذا ي ضكتمال الفن������ي للن�ضكتمال الفن������ي للن�ض ه������و ال

وليات والبدهيات،  بالتالي اإلى عدد من الأ

اإن كان  ض الم�سرحي عمل ناق�������ض الم�سرحي عمل ناق�������ض ضفالن�������ضفالن�������ض

دب  ن الم�سرح هو تزاوج الأ مكتوباً فقط، لأ

حدهما على ح�ساب  اإحياء لأ ضبالفن، ولي�ضبالفن، ولي�ض

ض الن�������ض الن�������ض الم�سرحي  ض نق�ض نق�ض خ������ر، وطبع������اً الآ

ثرات وثرات وؤثرات  و������ر المو������ر الم ������ر المس������ر المس ستي نتيج������ة لغياب عن�ستي نتيج������ة لغياب عن� ا يا ياأ ل

ضافية )كالمالب�ضافية )كالمالب�ض، والمو�سيقا،  افية )كالمالب�سافية )كالمالب�س س�س� إكلية الإكلية الإ كلية السكلية الس سال�سال�

واإنما  إك�س�سوار(  و إك�س�سوار(  والإ والديك������ور،  والإاءة،  والديك������ور،  إاءة،  والس والديك������ور،  والساءة،  والديك������ور،  اءة،  س�س� إوالإوالإ

ضور »الن�������ضور »الن�������ض الم�سرحي  ور »الن�������سور »الن�������س سنتيج������ة لع������دم ح�سنتيج������ة لع������دم ح�

رح، ومن هنا ن�صل صرح، ومن هنا ن�صل صرح، ومن هنا ن�صل اإلى اأن العمل  صعلى الم�صعلى الم�

رحي يبقى ناق�ص������اصرحي يبقى ناق�ص������اصرحي يبقى ناق�ص������اً ما لم يكتمل من  صالم�صالم�

جميع جوانبه«.

ب، كما صب، كما صب، كما  ص فح�ص فح� رح لي�س ن�صاصرح لي�س ن�صاصرح لي�س ن�صاً صذن، فالم�صذن، فالم� -اإ

اصاصاً ال يقوم  صي�صي� أ اصاصاً مرتجاًل، وهو ا صنه لي�س عر�صنه لي�س عر� أ ا

رح صرح صرح  صلى الفراغ.. الم�صلى الفراغ.. الم� إدي اإ ادي اإدي  دي ودي وؤ وفي طقو�س مغلقة توفي طقو�س مغلقة ت

رح عالقة صرح عالقة صرح عالقة  ص وممثل وجمهور. الم�ص وممثل وجمهور. الم� هو كلم������ة�

نه  انية، صانية، صانية، الأ صن�صن� ترك فيه اصترك فيه اصترك فيه االإ صوات�صال حيوي ت�صوات�صال حيوي ت�

رية ومن صرية ومن صرية ومن  صيقوم داخل نطاق المجتمعات الب�صيقوم داخل نطاق المجتمعات الب�

بب الذي صبب الذي صبب الذي اأدى اإلى انطالقته  صجلها، وهو ال�صجلها، وهو ال� اأ

من دور المعابد اإلى النا�س.
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ور« الن�ص الم�سرحي سور« الن�ص الم�سرحي سور« الن�ص الم�سرحي  سن »ح�سن »ح� إولهذا ف�������إولهذا ف�������إ

�لق�لق�ء« فقط.  �ن يكون هن�ن يكون هن�ك »اإ أ اد منه اد منه ا د منه سد منه س سلم يق�سلم يق�

س�ي�س�ي�س�ً،  أ خي�ص« سخي�ص« سخي�ص« ا سك »ت�سك »ت� �ن يكون هن�ن يكون هن� أ ب������ل البد ا

دبية متوافرة في  ي������ة اوي������ة اوؤي������ة االأ ونت الرونت الر �ذا ك�ذا ك� نه اإ الأ

ص�ص�ص، فال بد  ��س��س� أ الن�ص الم�سرحي كجوهر، وا

� فني� فني�ً من خالل  س�ي�س�ي�س�ً أ ا � بل خلقه� بل خلقه� �من وجوده�من وجوده�

عمل المخرج.

� تقني� تقني�ً يقوم على  ال��ال��اًل ������ � عم���� عم��� صخراج لي�صخراج لي�ص �الف�الف�الإ

س�ت محددة ومحدودة ت�س�ت محددة ومحدودة ت�س�ف كل مرة  �معطي�معطي�

ي سي سي  س تقت�س تقت� �ل������ى الن�ص الم�سرحي ح�س������ب م�ل������ى الن�ص الم�سرحي ح�س������ب م� اإ

�ع�ع�دة خلق.  إبداع واإ إبداع و مور، بل هو عملي������ة اإ االأ

دبية تظل غير مكتملة اإلى اأن  ية اوية اوؤية االأ ون الرون الر اإ

يت������ه الفنية المتج�سدة، ويت������ه الفنية المتج�سدة، وؤيت������ه الفنية المتج�سدة،  و المخرج رو المخرج ر �يلب�سه�يلب�سه�

�يته الن�يته الن�بعة م������ن وجهة نظره من تف�سيره  يته النويته النوؤ ورور

رة والمتج�سدة سرة والمتج�سدة سرة والمتج�سدة  س�س� �ية الح�ية الح� ية الحوية الحوؤ وللن�ص. ه������ذه الروللن�ص. ه������ذه الر

������رة مع س������رة مع س������رة مع  س�س� �ب������ة في عالق������ة مب�ب������ة في عالق������ة مب� ب������ة في عالق������ة مبسب������ة في عالق������ة مبس سعل������ى الخ�سعل������ى الخ�

�ية الممت������دة ك�ية الممت������دة ك�لن�سيج  ية الممت������دة كوية الممت������دة كوؤ والجمه������ور. هذه الروالجمه������ور. هذه الر

وات سوات سوات  س�س� همتهمِتِه على هيكل الن�ص لتحول االأ متحمتْح حولحولُ

ر.سر.سر. سلى ب�سلى ب� �لى حي�لى حي�ة، والدمى اإ المتحجرة اإ

اأن الم�سرح ينفرد عن جميع الفنون  �-بم�-بم�

�ف�ف�ت  فسفس س من �س من � � ذكرن������� ذكرن������� �خ������رى بم�������خ������رى بم������� داب االأ واالآ

كل سكل سكل  ست ال�ست ال� �ط�������ط������� �بح الحدي������ث حول ارتب�بح الحدي������ث حول ارتب� بح الحدي������ث حول ارتبسبح الحدي������ث حول ارتبس سي�سي�

�ه�ه� هسهس سخرى تفر�سخرى تفر� �مون، فيه حيثي�������مون، فيه حيثي�������ت اأ مون، فيه حيثي������سمون، فيه حيثي������س سلم�سلم� �ب�ب�

������ة جداس������ة جداس������ة جداً، ف�إذا  س�س� �ته الخ�ته الخ� �ت������ه، ومتطلب�ت������ه، ومتطلب� �عالق�عالق�

�ن الداللة الت������ي تعطيه�ن الداللة الت������ي تعطيه� الكلمة  أ ا �ن�������ن������� ن������سن������س سافتر�سافتر�

ص تمث������ل العر�ص تمث������ل العر�ص الم�سرحي الذي يقوم  كالسكالسكاًل س�س�

�م�م�م الجمهور، ويقف  أ بة الم�سرح وسبة الم�سرح وسبة الم�سرح وا سعلى خ�سعلى خ�

أدائهم  وراءه مخرج يقود حركة الممثلين في ا

ويعطي توجيهاته للفني، ويوزع م�ستلزمات 

�س������اءة والمالب�س،  العر�������س كالديكور، واالإ

وهكذا يخيل لن������ا اأن دور الموؤلف ينح�سر 

في التعبير ع������ن الم�سمون، ودور المخرج 

مر غير �سحيح، فاأين  في ال�سكل، وهذا االأ

 عند الموؤلف اأم عند 
َ
أَِهي عملية الخلق اإذن ا

المخ������رج؟ وهل عمل المخرج مجرد تكملة 

لعمل الموؤلف؟

خرى نتاج  - الم�س������رح كباقي الفنون االأ

روؤية للعال������م، ولي�س مجرد فكر في قوالب 

جاه������زة، الم�سرح هو �سورة ع������ن الحياة، 

كما ه������و ط������رح للم�س������كالت االجتماعية 

ن�سان،  واالقت�سادي������ة، وت�سوير ماأ�ساوي لالإ

فكار  وعل������ى الرغم من اخت������الف جميع االأ

والمبادئ، فاإن جوهر الم�سرح هو ال�سراع، 

ن�سان  وكان هذا يتمثل ف������ي القديم بين االإ

ن�سان، بين  ن�سان واأخيه االإ لهة، بي������ن االإ واالآ

ن�س������ان وذاته، وهذا ال�سراع كان �سراعاً  االإ

م������ن اأجل تحقيق العدالة ف������ي عالم يغمره 

ره������اب،  الخ������وف، والذع������ر، وال������دم، واالإ

واال�ستغ������الل. فالكوميديا عبارة عن ك�سف 

�ساف������ر والذع لل�سلبي������ات الموج������ودة ف������ي 

ن�ساني، ودع������وة اإلى تجاوزها  المجتم������ع االإ

من خالل ك�سف الخبايا عنها كاريكاتورياً، 

ث������م اإن للكوميديا تاأثي������راً اأكثر من الماأ�ساة 

قبال الجماهيري عليها. ب�سبب االإ
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- كل هذا ي�س������كل تاأكيداً ال جدل فيه 

أن������ه ال بد من �س������كل يظه������ر الم�سمون،  ا

و�سم������ن نط������اق الروؤي������ة الفني������ة. هناك 

اإذن �س������كل متخيل موج������ود داخل العمل 

الم�سرحي، ولي�س خارج������ه اإنه لي�س ثابتاً 

بال�سرورة، ولكنه يلهم وير�سم، حدوده. اإن 

ال�سكل الم�سرحي الموجود في الن�س هو 

الطريقة التي يرتئيها الموؤلف لطرح فكرة 

م������ن خالله������ا. نافذة الن������ور، وهو عن�سر 

المعادل������ة اله������ام في العم������ل الم�سرحي. 

اإذن، لي�������س المهم ما يرغ������ب الموؤلف في 

قول������ه ويف�سل، بل المهم هو كيف يقول ما 

يريد قول������ه، وهنا ال بد من �س������وؤال هام: 

كيف يبن������ي الموؤل������ف م�سرحيت������ه؟ كيف 

يخترع، ويبدع �سخ�سياته؟ اإلى ماذا يوؤدي 

أ�سئل������ة عّدة وكثي������رة يطرحها  م�سرح������ه؟ ا

الن�������س الم�سرحي. اأما كي������ف نف�سر هذا 

العم������ل؟ وكيف نج�س������د �سخ�سياته؟ كيف 

نجعل للميزات فيه مدلوالت؟ كيف نحول 

الحوار اإلى حياة؟ كيف تطرح روؤية معينة 

أ�سئلة يرد عليها  على الم�ساهدين، فه������ي ا

المخرج. اإذن، عمل المخرج لي�س تزيينياً، 

ولي�س ذهنياً فح�سب، فالم�سرح يتميز عن 

غيره م������ن الفنون باندم������اج عنا�سره في 

يحاء  لُحمة واحدة. الموؤلف ي�سارك في االإ

بال�سكل. والمخرج ي�سارك في عملية طرح 

الم�سمون بل وربما خلقه.

-اإن العم������ل الم�سرح������ي عم������ل خالق 

بالن�سبة لجمي������ع العنا�سر )موؤلف، مخرج، 

ممثل، فن������ي( فالم�سمون ال يب������رز اإال من 

خالل عر�س الم�سمون لما فيه من تكييف 

دب والفن، اإذن  وحيوية، وتم������ازج بي������ن االأ

الم�سرحي،  كال�س������كل  الذكية  فالمعالج������ة 

نه������ا مرتبطة  همي������ة الأ وه������ي �سدي������دة االأ

به������دف الم�سرح الرئي�س������ي، وهو مخاطبة 

الم�ساهدين، وخلق الح�س، والفكر لديهم، 

ن الم�س������رح ينفرد بعالق������ة جدلية قوية  الأ

م������ع الجمهور. ه������م ي�ستمدون من������ه فهماً 

أن�س������ج واأوعى وهو ي�ستم������د منهم الحياة  ا

واال�ستمرار.

دب������ي للم�سرح  اإذن ق�سي������ة ال�س������كل االأ

م�ساألة هامة وخطيرة، ولي�ست مجرد حفنة 

نها  مل������ح تر�س عل������ى طبيخ الم�سم������ون، الأ

أ�سا�سي، فالحدي������ث عن اتجاهات  ا عن�سر 

الم�سرح ل������ه اأهمية فني������ة وجماهيرية في 

اآن واح������د، والم�س������رح العرب������ي المعا�سر 

يتطلب فهماً لبدايات الم�سرح، والتاأثيرات 

للمقومات  المن�سبة عليه، ويتطل������ب وعياً 

الالزمة، وهن������اك ناحيت������ان يفتر�س على 

الم�سرح اإر�ساوؤهم������ا، حاجة الفن اأوالً، ثم 

حاج������ة الم�ساهد والجمه������ور ثانياً. اأحياناً 

يتم االنق�س������ام، وهنا يجب عل������ى الم�سرح 

ول������ى، واإهمال الثانية،  تحقي������ق الحاجة االأ

واأحياناً يتم الت������زاوج بين الحاجتين، وهنا 
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ن�س������ل اإل������ى ذروة هدف الم�س������رح: الفن 

والجمه������ور، وحتى يتم تحقيق هذا ال بد 

للم�س������رح اأن يكون �سابقاً لع�سره دون اأن 

يفق������د اأر�سه الطيبة وذل������ك اأن الم�سرح 

أبعاداً م�ستقبلية من ناحيتي الفكر  يعطي ا

والفن، ولهذا فهو عن�سر �سراع، وخالف 

ن الجمه������ور  بي������ن الف������ن والجمه������ور، الأ

ني.  الم�ستقبلي هو الذي �سيقدر الفن االآ

ني فهو ن������ادراً ما يقدر  أم������ا الجمهور االآ ا

الف������ن الم�ستقبلي، وه������ذا طبعاً ال يعني 

غياب الف������ن الواقعي المت�س������ل بزمانه 

أ�س�س م�سبقة،  ومكان������ه، وجمهوره عل������ى ا

نه من خ������الل الواقعية يمكن ا�ستجالء  الأ

الم�ستقبل من خالل طرح وجهات النظر 

أي�ساً يمك������ن ا�ستجالوؤه من  الدرامي������ة وا

خالل ا�ستلهام التاريخ واأحداثه وتف�سيره 

على �سوء الحا�سر بنظرة تتجاوز الواقع 

اإلى الم�ستقبل.

ولهذا كان للم�سرح �سرورة في حياتنا 

آث������ار اإيجابية تفيد  اليومية لم������ا له من ا

المجتم������ع ف������ي تقدمه الح�س������اري نحو 

م�ستقبل م�سرق ومزدهر.
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كاتبة ومترجمة. ❁

دب التقارب الفكري بني ميداين الأ
 وعلم اجلمال

هبة اهلل الغالييني

❁

اإنَّ المفاهيم الجمالية ذات تاريخ عريق 

ولى، فقد  يمتد اإل������ى اأبجدية الب�شري������ة الأ

فة شفة شفة  ش في ميداني الفل�ش في ميداني الفل� وراشوراشوراً فاعاًل شجلت ح�شجلت ح� جلت ح�شجلت ح�ش ش�ش�

أكثر  ������ور. وش������ور. وش������ور. وا شقدم الع�شقدم الع� أ وعلم الجم������ال منذ ا

اط شاط شاط  شو�شو� أ المفاهي������م الجمالية �شيوعا  ف������ي ا
ً
المفاهي������م الجمالية �شيوعا 
ً

تة مفاهيم وهي: شتة مفاهيم وهي: شتة مفاهيم وهي:  شفة وعل������م الجمال �شفة وعل������م الجمال � فة وعل������م الجمال �شفة وعل������م الجمال �ش شالفل�شالفل�

»الجمي������ل � الجلي������ل � البطول������ي � القبيح �

حك )الهزلي(«.شحك )الهزلي(«.شحك )الهزلي(«. ش الم�ش الم� �اوي �اوي � اوي شاوي ش ش�ش� االماالماأ

دب العربي يدرك  اريب في اريب في اأن قارئ الأ لولول

ل ميدان شل ميدان شل ميدان  شعة الت������ي تف�شعة الت������ي تف� عة الت������ي تف�شعة الت������ي تف�ش شحجم اله������وة الوا�شحجم اله������وة الوا�

دب عن ميدان علم الجمال. وتزداد هذه  الأ
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ا في ظل تزايد االهتمام با في ظل تزايد االهتمام باآفاق  الهوة ات�ساعاً

اعلم الجمال الوا�سعة، وتاعلم الجمال الوا�سعة، وتاأثيرها المديد على 

ن�سانية.  دب و�سائر العل������وم االإ الفن������ون واالأ

ارة بداية سارة بداية سارة بداية اإل������ى اأن اأهل الفل�سفة  س�س� تجدر االإ

ين:سين:سين: سوالفن قد �ساروا في اتجاهين متناق�سوالفن قد �ساروا في اتجاهين متناق�

ول: التجاه الأ

حاب������ه بوج������ود تنويعات لعلم سحاب������ه بوج������ود تنويعات لعلم سحاب������ه بوج������ود تنويعات لعلم  س�س� يقول اأ

الجمال، ويقرون بتعدد المفاهيم الجمالية، 

أبرز القائلين بهذا االتجاه عالم الجمال  اومن اومن ا

ارل اللو، والباحث العربي عبد سارل اللو، والباحث العربي عبد سارل اللو، والباحث العربي عبد  سالفرن�سي �سالفرن�سي �

الكريم اليافي:

نيف سنيف سنيف  سل������ى ت�سل������ى ت� ������ارل اللو يعمد س������ارل اللو يعمد س������ارل اللو يعمد اإ سفنجد �سفنجد �

أ اإلى مبدا ه������ذه المفاهيم في ت�سعة م�ستنداً

اأن هذه القيم  التنا�س������ب واالن�سجام، مرتئياً

أنم������اط: هي اإما اأن تكون  تتفرع اإلى ثالثة ا

متحقق������ة اأو مطلوب������ة اأو غائبة. وذلك وفق 

تي: االآ

التنا�سق:            

 متحقق      ملتم�س         مفقود.

الناحية العقلية:       

جميل        رائع          ظريف.

الناحية الفاعلية:     

حك.سحك.سحك. سثر         م�سثر         م� ثر         م�وثر         م�وؤ وفخم         موفخم         م

الناحية االنفعالية:    

لطيف        مفجع        تهكمي.

وعلى نحو مقارب نجد الباحث العربي 

عبد الكري������م الياف������ي ي�سن������ف المفاهيم 

أربعة؛ وهي:  أيه ف������ي  ا الجمالي������ة بح�سب را

الجم������ال والروعة والرقة وال�سحك. وتقوم 

أ الت�س������اد: ف�  ه������ذه المفاهي������م على مب������دا

»الجمال نعجب ب������ه، ونرفع مكانه، ونود لو 

نَّ 
نمّت اإليه ب�سب������ب وهو يقابل ال�سحك، الأ

الم�سحوك منه نخف�سه، ونزدريه ونخرجه 

أو  أو قبح كالغفلة ا من جماعتنا لعيب في������ه ا

البخل اأو غير ذلك. وكاأننا نزجره ب�سحكنا 

من������ه، ليرتد اإلى داخل حظي������رة الجماعة. 

والروع������ة جمال يده�������س ويخيف كالجبال 

ال�ساهقة، والعوا�سف الهائجة. وهي تقابل 

الرقة التي ه������ي جمال لطيف نخ�سى عليه 

ذى ون�سفق عليه ونريد اأن نحميه كجمال  االأ

نوثة«. طفال اأو جمال االأ االأ

التجاه الثاني:

يق������ول اأ�سحابه: ال وج������ود اإال لمفهوم 

جمالي واحد نطلق علي������ه ا�سم )الجميل(، 

وبذل������ك فهم يرف�س������ون مفاهي������م متعددة 

أبرز القائلين بهذا المذهب:  للجمال. ومن ا

هوي�سمان، وينديتو كروت�سه، وولتر �ستي�س.

فنجد هوي�سمان يق������ول: »فال يمكن اأن 

نوافق عل������ى وجود مق������والت فنية محددة 

أو العجيب فلي�ست  مث������ل الرائع، والر�سي������ق ا
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هذه كلها �س������وى تحديدات مجردة، وكذلك 

تتعر�������س لمثل ه������ذا النقد الفئ������ات الت�سع 

التي و�سعها �سارل اللو، ...فال يوجد �سوى 

�س������ورة وا�سحة لل�سعور الفن������ي، واإلى هذه 

يجابي������ة التي تعرف بالغبطة  الح�سا�سية االإ

خرى«. ح�سا�سات االأ ترجع جميع االإ

وي�سير وولتر �ستي�س على خطى هوي�سمان 

أي������ة تنويع������ات جمالية،  في رف�������س وجود ا

فيقول: »اإنَّ ه������ذه الم�سطلحات لي�ست لها 

أية نظرية  أية قيمة فل�سفية، واليمكن اإدخال ا ا

�ستطيق������ا. اإن ما ي�سمى  عنها في عال������م االإ

بالتنويعات المختلف������ة للجمال تلقي بظلها 

خرى عل������ى نحو تدريجي  الواح������دة على االأ

غير مدرك ولي�س هناك خط حدود وا�سح 

بي������ن اأي منها، فهي بب�ساط������ة كلمات �سائعة 

غام�س������ة ت�ستخدم لو�سف ع������دد النهاية له 

من الدرجات الممكن������ة ل�سعورنا بالجمال، 

ومن هنا ف������اإن المناق�سات التي ظلت دائرة 

أر�سط������و حتى ع�سرن������ا الراهن، والتي  من ا

حاول������ت اأن تحدد بدق������ة ماهية التراجيديا 

والكوميدي������ا وما اإلى ذل������ك، محكوم عليها 

بالف�س������ل... فلي�س ثمة �سوى نظرية فل�سفية 

واحدة للجمال كله«.

اأي�ساً نجد اأن بنديتو كروت�سه قد امتنع 

قرار بوجود مفاهيم جمالية متنوعة،  عن االإ

أن������ه ي�ستبعد فكرة وجود  وعل������ى الرغم من ا

تنويع������ات جمالي������ة وي�سميه������ا بالت�سورات 

أن������ه اليلبث اأن يعدد بع�ساً من  الكاذبة، اإال ا

ه������ذه المفاهي������م المر�سوفة ف������ي قامو�سه 

الجمالي، ونراه يوزعها �سمن ثالثة اأنماط 

مع التنويه با�ستحالة و�سع تعريفات دقيقة 

لهذه الت�سورات:

• نمط ذو دللة �إيجابية: مثل الجميل � 
الجليل � ال�سامي.

• نم����ط ذو دلل����ة �ض����لبية: مثل القبيح � 
المخيف � الموؤلم.

وليين:  • نم����ط مزيج من �لنمطي����ن �لأ
الم�سحك � الهزلي � الرقيق.

ومن خ������الل المقارنة بي������ن االتجاهين 

ول والثان������ي نتو�س������ل اإل������ى اأن االتج������اه  االأ

أكثر اإقناع������اً، واأقرب اإلى حيز  ول يبقى ا االأ

المنط������ق، واأف�سل م�سلكاً لم������ن رام تطبيق 

دب. ومن ثم التو�سل  علم الجمال عل������ى االأ

أبلغ دقة. اإذ من ال�سعب اختزال  اإلى نتائج ا

المفاهيم الجمالية المتنوعة �سمن مفهوم 

واحد فقط يدعى ب� )الجميل(.

ويوؤي������د هذا ال������كالم اأن ل������كل مفهوم 

جمالي �سع������وراً خا�ساً مرتبط������اً به، فما 

يعترينا من م�ساعر تجاه الجميل يختلف 

أو  أو الم�سحك ا عما ينتابن������ا اإزاء الجليل ا

الماأ�ساوي..
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تجليات الم�سحك في �سعر الفكاهة

ندل�ضي( )قر�ءة في �ل�ضعر �لأ

ندل�������س باأنه������م اأهل  أه������ل االأ ا�سته������ر ا

اللطف، والظرف، وكثي������راً ما التقطوا لنا 

�سوراً تفي�س بالفكاهة، وخفة الظل. يقول 

المقّري ف������ي توثيق ه������ذه الخا�سية التي 

ندل�س  هل االأ ندل�سي������ون: »والأ عرف بها االأ

دعابة وح������الوة في محاوراته������م، واأجوبة 

دب  بديهي������ة م�سكتة، والظرف فيه������م واالأ

كالغري������زة، حتى في �سبيانه������م ويهودهم، 

أكابرهم«. اإذن، اإن  ف�ساًل عن علمائه������م وا

ق������ول المقّري يقودنا اإلى التفكير ب�سرورة 

اإج������راء درا�سة معمقة ع������ن ماهية مفهوم 

لي������ات الت������ي اعتمدها  )الم�سح������ك(، واالآ

ندل�سي������ون لتكوي������ن �س������ورة الم�سحك.  االأ

ويغدو من المه������م اأوالً تكوين �سورة عامة 

ع������ن مفهوم )الم�سح������ك( بو�سفه مفهوماً 

جمالي������اً. فنق������ول: اإن الم�سح������ك وفق ما 

اأجم������ع علي������ه معظ������م الفال�سف������ة وعلماء 

الجم������ال: »تعبير عن التناق�������س والن�سوز، 

وع������دم االن�سجام في الظاهرة الم�سحوك 

منها، والهدف م������ن ال�سحك بح�سب هذا 

التعريف، هو تعرية هذه الظاهرة، وك�سفها 

أم������ام المجتمع، واالرتق������اء بالمجتمع عن  ا

ال�سق������وط في الم�ستنقع ال������ذي تمثله هذه 

الظاهرة، ومحاولة تطهيره منها«.

وبذا يغدو ال�سحك: »مباينة تفجاأ الفكر، 

�سليمة العاقبة بالن�سبة اإلى ال�ساحك، يخف�س 

ال�ساح������ك بها الم�سحوك ع������ن رتبته. اإن 

أو الن�سوز ت�سير  أو الت�س������اد ا ه������ذه المباينة ا

أكثر النظريات« منذ عهد اأر�سطو اإلى  اإليها ا

يومنا الحالي.

بو�عث �لم�ضحك:

م������ا المرتكزات الرئي�سي������ة التي ي�ستند 

�سمى  اإليها الم�سحك حتى يبلغ وظيفته االأ

م������ن اإث������ارة ال�سح������ك فينا. وم������ن ثم لفت 

اأنظارن������ا اإلى ق�سية ت�ستوج������ب االنتباه. اإن 

ندل�سية التي  �سع������ار االأ اإجالة النظر في االأ

اتخ������ذت من )ال�سح������ك( و�سيل������ة تبلغ بها 

أبرزها:  أ�سا�سيات عدة ا غايتها قد اعتمدت ا

الت�سويه � القبح � التعالي.

وهو اأمر يتوافق م������ع ما ذهب اإليه جل 

أننا »اإذا  الفال�سف������ة وعلماء الجم������ال؛ ذلك ا

ما ذهبن������ا ن�ستعر�������س اأوج������ه االلتقاء بين 

كل الفال�سف������ة وعلماء الجم������ال حول تلك 

العنا�س������ر الباعثة عل������ى ال�سحك، لوجدنا 

اتفاقاً على وجود التناق�س والن�سوز وعدم 

التوافق واالن�سجام، اأو على وجود خرق ما 

للماألوف والمتعارف عليه«.

ويمكن فيما يلي تف�سيل القول في هذه 

تية:  �سا�سيات وف������ق العنوانات الثالثة االآ االأ

الت�سويه � القبح � التعالي.
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�لت�ضويه:

اإنَّ معظ������م الفال�سفة وعلم������اء الجمال 

يذهب������ون اإلى »تاأكيد وجود الت�سويه بو�سفه 

أ�سا�سية يقوم عليها مفهوم الم�سحك«  �سفة ا

فمثاًل يقول �سانتيانا اإن الم�سحك هو ذلك 

ال�سيء الذي »لم يتم �سكله، ال�سيء المحير 

يح������اءات«. والت�سويه في  ال�ساذ المليء باالإ

حيان ينبثق من »غياب التنا�سق  كثير من االأ

أو انعدام������ه«. فال�سحك »�سع������ور بالترفع  ا

ال�سخ�س������ي، بمنا�سبة ع������دم تنا�سق كريه . 

وهو يفتر�س كبرياء، وازدراًء معادياً، واأخذاً 

بالثاأر لقيمتنا � اإن �سح القول � التي لم تقدر 

�س������ارة هنا اإلى اأن  ح������ق قدرها«. وتجدر االإ

الت�سويه ي�سنف في زمرتين: ت�سّوه م�سحك، 

وت�سّوه غير م�سحك. وذلك عائد اإلى زاوية 

الروؤي������ا التي ننطلق منها. فهناك ت�سّوه يثير 

التعاط������ف وال�سفقة، وبالمقابل هناك ت�سّوه 

يبع������ث على ال�سخرية وال�سحك. كما تجدر 

تية. بما اأن الت�سويه  �سارة اإلى القاعدة االآ االإ

يتمثل غالباً ف������ي هيئة كريهة، غير محببة، 

ذواق، فيمكن اإذن اأن نعد الت�سوه  تمجه������ا االأ

أبواب القبح. باباً من ا

�لقبح:

ذه������ب كثي������ر م������ن المفكري������ن وعلماء 

الجمال اإل������ى اأن »مفه������وم الم�سحك ين�ساأ 

من خالل وج������ود الظاه������رة القبيحة التي 

تعمل على اإث������ارة ال�سحك فينا، من خالل 

التنافر والت�سويه، وعدم االن�سجام الموجود 

�سا�سي من  في تلك الظاهرة. فاله������دف االأ

ال�سح������ك هو محاول������ة التخل�س من القبح 

أو الظاهرة القبيحة، والتبروؤ منها، والناأي  ا

بالنف�س عنها، وتطهير المجتمع منها«.

وقد عد كثير م������ن الفال�سفة اأن »القبح 

أ�سا�س ال�سحك«. فعل������ى �سبيل المثال  ه������و ا

أثناء تعريفه  الالح�سر نج������د اأر�سطو ف������ي ا

للملهاة يع������د الجانب الهزلي اأي الم�سحك 

ق�سم������اً من القبح »اإذ الهزل������ي نقي�سه قبح 

ألم و�سرر«. بغير ا

ن�ست�س������ف م������ن ه������ذا ال������كالم اإذن اأن 

»الم�سح������ك الين�ساأ اإال مع وج������ود ظاهرة 

قبيحة، يحاول الم�سحك اأن يظهر مثالبها، 

م������ن دون اأن يكون هنال������ك �سرر واقع على 

الم�سحوك منه«.

�لتعالي:

أ�س������ار كانط كما �سبق������ه اإلى ذلك  لقد ا

أه������داف ال�سحك  أر�سط������و اإل������ى اأن اأحد ا ا

»اإزالة التنافر والتناق�س من تلك الظاهرة 

القبيحة عن طري������ق التعالي عليها والترفع 

عنه������ا«. اأي ق������د يكون ال�سح������ك ردة فعل 

�سريع������ة اإزاء موق������ف مح������رج، مثلما يبادر 

ال�سخ�س الذي يقع اأر�ساً اإلى ال�سحك في 

أثن������اء نهو�سه من عثرته تعالي������اً على فعل  ا
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ال�سق������وط ال������ذي قلل من �ساأنه ف������ي اأنظار 

خري������ن. وا�ستر�ساداً بخط������ى المعلومات  االآ

ال�سابقة، وبن������اء على ا�ستنط������اق ال�سواهد 

ندل�سية �سيتوج������ه البحث اإلى  ال�سعري������ة االأ

درا�سة تجليات الم�سحك في �سعر الفكاهة 

ندل�سي ومنها: االأ

- م�سحك القبح الج�سدي:

وهو م�سحك يتناول بالدر�س والتحليل 

ج�سد الم�سحوك منه مظهراً اإياه في �سورة 

�ساخرة تبعث عل������ى النفور، وتثير ال�سحك 

ف������ي النفو�س. ويمك������ن ت�سليط ال�سوء على 

ه������ذا ال�سرب م������ن الم�سح������ك من خالل 

الوق������وف في ريا�س نم������اذج �سعرية عدة. � 

أة على �سبيل  ال في هجاء ام������را يق������ول الغزَّ

التن������در مبالغ������اً في ر�سم �س������ورة م�سحكة 

لها:

لها        الزمان  يبِق  لم  �سلعاء  جــرداء 

ـــَــالمـــــات بــالــمـــ مـــلـــّحـــًا  ــانــًا  ـــ ـــ لــ�ــس اإل 

عمامتها طــــارت  لــطــمــة  لــطــمــتــهــا 

عن �سلعة لي�ش فيها خم�ش �سعرات

بــرقــت اإذا  ــاري  ــ�ــس ال بــيــ�ــســة  كــاأنــهــا 

المــ�سرفيات بين  ال�سـنك  بالمـاأزق 

ــــــواٍت فـــي جــوانــبــهــا لــهــا حـــــروف ن

ر�ش حيزت بالتخومات     كق�سمة الأ

ده وكــــاهــــل كــ�ــســنــام الــعــيــ�ــش جـــــرَّ

ــــودات                         ــــقــــُت ــــاح ال ـــــ ــــفــــار واإلــــحـــــ طــــــول الــــ�ــــسِ

أة  ي�س������ور لنا الغ������زال هيئة ه������ذه المرا

دميمة الخلقة في �س������ورة تهكمية �ساخرة 

تدف������ع المتلقي اإل������ى ال�سح������ك. فالقارئ 

أة المخيفة، وقد  يتخي������ل منظر هذه الم������را

�سلبه������ا الزم������ان محا�سنها كاف������ة. ولم يبق 

م، ويرمي  له������ا اإال ل�ساناً طوياًل ينط������ق بالذَّ

بالعذل.

 ويزداد الموقف ت�سويقاً حين ي�ستح�سر 

ال�ساع������ر �س������ورة حركي������ة بديع������ة؛ بطلها 

ال�ساع������ر المغوار الذي �س������دد لكمة موفقة 

أة، فطارت العمامة  اإلى عمامة هذه الم������را

ف������ي اله������واء كا�سفة عن �سلع������ة قبيحة قد 

خددتها التجاعيد، فزادتها دمامة. ويلحق 

أكثر اإ�سحاكاً،  ال�ساعر هذه ال�سورة ب�سورة ا

أة، وقد �سوهه  حين ي�س������ف كاهل هذه المرا

الزم������ان فغدا اليبين للناظ������ر اإال بعد جهد 

أذابته  أ�سبه ب�سنام الجمل الذي ا جهيد. وهو ا

ثق������ال المتراكمة.  �سف������ار المتتابعة، واالأ االأ

أبو بح������ر �سفوان بن اإدري�س التجيبي  يقول ا

في و�سف �سديق اأكول: 

لـــــي ل كــــانــــت طــبــائــعــه                    و�ـــســـــــاحـــب 

كــاأنــهــا �ــســحــب بــالــ�ــســرط مــنــهــمــره

ه                   ــ ـــ تــقــدمـــ بـــمـــــــاأكـــول  اأحــــ�ــــش  اإذا 

يـــكـــاد يــ�ــســبــق فــيــه حــلــقــه بــ�ــســـــره 

بت                انقل ذا  اإ مو�سى  ع�سا  فــاه  كـــاأن 

ومـــــــا تــــقــــدمــــه اإفــــــــك مـــــن الـــ�ـــســـــــحـــرة                      
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ير�سد ال�ساعر �س������ورة تهكميًة �ساخرة 

ك������ول الذي غدا عقل������ه في معدته  لهذا االأ

فباتت حوا�سه مجتمعة موجهة اإلى المائدة. 

وبات فمه �سبيه������اً بع�سا مو�سى، في خفته 

و�سرعة حركت������ه. فهو يلقف اأطايب الطعام 

بخفة البرق، و�سرعة ال�سوء.

ندل�سي في و�سف  � يقول اب������ن �سهيد االأ

رجل �سوء تزيَّ ببرود العلم: 

ب                      اأبـــــــــــــــو جـــــعـــــفـــــر رجــــــــــــل كـــــاتـــــ

الخطابه حــلــو  الــخــط  �سبا  مليح 

ا                     ــــحــــمــــًا ولـــــحـــــمـــــًا ومـــــ أ �ــــس
تـــــــمـــــــالَّ

ـــه ـــابــــ ــــ ه بـــالـــكـــتــــ يـــــــلـــيـــق تـــــــــمــــلــــوؤ

ء                  الـــحـــيـــا مــــــاء  لـــيـــ�ـــش  عــــــرق  وذو 

ــنــابــه ـــ ولـــكـــنـــه ر�ــــســــح فـــ�ـــســـل الــجـــ

ين            الــمــاء فــي �سفله جــري ل جــرى 

فـــاأحـــدث فـــي الــعــلــو مــنــه �ــســالبــه

تتجل������ى براع������ة ال�ساع������ر ف������ي ت�سكيل 

أ�س�س  الم�سح������ك من خالل اال�ستن������اد اإلى ا

اإيجابية، توه������م القارئ بالمنزل������ة العلمية 

أبو جعفر(،  أه������ا الكاتب )ا الرفيعة التي تبوا

أب������و جعفر حاذق في الكتاب������ة، ماهر في  فا

ن�ساء والتعبي������ر. )مليح �سبا الخط � حلو  االإ

الخطاب������ة(. لك������ن �سرعان م������ا تتغير نظرة 

بداع الكتابي  القارئ اإلى اأبي جعفر. فهذا االإ

�سوف تبدده �سحائب الجهل، ودمامة ال�سكل. 

)ر�سح الجنابة � ال�سالبة(.

عمى التطيلي في غر�س الهجاء: � يقول االأ

ر               ــــــى مـــعـــ�ـــســـ ــــــعــــــز عــــــل وجـــــــــــــــوه ت

ولـــــكـــــن تـــــهـــــون عــــلــــى الـــ�ـــســـاعـــر

ب                 ــــهــــم مــــثــــل لــــيــــل الـــمـــحـــ قــــرونـــــ

ولــــــيــــــل الـــــمـــــــــــحـــــب بــــــــال اآخــــــــــــــر 

ي�ستن������د ال�ساع������ر اإل������ى فني������ة الت�سبيه 

لتو�سيف م������دى ب�ساعة القبي������ح الج�سدي 

للمهجوين )القرون(، فهوؤالء قوم قد تاأ�سلت 

الدمامة في اأج�سادهم، فباتت القرون تعلو 

روؤو�سه������م، وه������ي لي�ست قرون������اً ذات حجم 

طبيعي، اإنما قرون تمتد اإلى مدى اليدركه 

الب�س������ر، فهي �سبيهة ب� )ليل العا�سق(. وليل 

العا�سق النهاية له في تطاول الهموم، واأرق 

ال�سجون.

أبو عبد اهلل محمد بن  � يق������ول ال�ساعر ا

أة عرفه������ا، وطلب منه  م�سع������ود وا�سفاً امرا

نعتها، وتبين هيئتها:

ه                ــــذ ــــفــــِك يــــاهـــــ مـــــــــــــــازارنـــــــي طــــيـــــ

ــــزور  ـــــ ـــــ ي ـــــــاأل  ــــــــ ب تــــمــــنـــــــــيــــت  اإل 

ر               ـســ كـــم قـــائـــل: �ــســفــهــا لــنــا واخــتــ�ـ

الـــقـــدور ُتــــِطــــْل قـــلـــت: �ــســمــ�ــش  ول 

ا                ــــهــــ اإن ـــــــــم:  لــــهـــــ ــــت  قــــل وزد  قــــيــــل 

ـــا والــبــحــور ـــدن فـــي �ــســــــــعــة مــثــل ال

ا                  لـــلـــكـــحـــل والـــــغـــــمـــــرة فـــــي وجـــهـــهـــ

�ـــســـهـــادات زور ــــزيــــن  والـــطـــيـــب وال

رة                   ــــى �ـــســـمـــ نــــــقــــــراء �ـــــســـــقـــــراء عــــل

فــهــل تــــرى يــا�ــســيــدي مـــن فـــــطــور
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اإيق������اع المفارقة  اإل������ى  يعم������د ال�ساعر 

لر�سد �سورة )القبح الج�سدي(، فالمحبوبة 

واني، وهي وا�سعة،  �سم�س، لكنه������ا �سم�س االأ

لكن ال�سع������ة التكمن في خلقه������ا، اإنما في 

حجمها الذي فاق الخي������ال والطيب ي�سهد 

ناق������ة، لكنها �سهادة زور ال  لها بالح�سن واالأ

أ�سا�س لها من ال�سح������ة. والزينة قد �سلت  ا

طريقها اإليه������ا. وال�سير ف������ي ذلك، فماذا 

أ�سم������ر ت�سنَّع  �ست�سل������ح الزين������ة في وج������ه ا

ال�سقرة، وخيَّمت عليه الندوب فزادته قبحاً 

على قبح.

� يقول محمد بن اأحمد التجيبي البل�سي:

ل                 اأحــــوى الــجــفــون لــه رقــيــب اأحـــو

ــيــئــان ـــ ـــــــه �ــس الــــ�ــــســــيء فـــــي اإدراكــــــــ

ر                 مــب�س اأنـــــا  الـــــذي  تــــرك  يــالــيــتــه 

وهـــو الــمــخــيــر فــي الـــغـــزال الــثــانــي

������ه نموذج �سع������ري طري������ف يجتمع  اإنَّ

في������ه القبح المعنوي م������ع القبح الج�سدي 

عل������ى نحو حرف������ي بدي������ع فال�ساعر حين 

أراد تعري������ة اأحد ظواه������ر القبح المعنوي  ا

)مراقب������ة الع�ساق( لجاأ اإلى توظيف القبح 

الج�س������دي )الح������ول(. في هيئ������ة تهكمية 

�ساخ������رة، فال�ساع������ر العا�س������ق يتو�سل اإلى 

حول اأن يكون قنوعاً، فيكتفي  الرقي������ب االأ

بالمع�سوق الثاني )الوهمي(، تاركاً مع�سوقه 

ل )الحقيقي( الذي هام به وجداً. وَّ
االأ

� يقول ابن الفراء:

ف              ليـــقـــــــطـــ وردك  كــــــــــان  اإن 

ـــــغـــــر ثــــــنــــــايــــــاك ليــــر�ــــســــف وثــــــ

ل:           نـــقـــو اأن  بـــنـــا  ا�ــــســــطــــرار  فـــــــاأي 

اأوطـــــــــــــف«؟! �ــــســــادن  بــــاأبــــي  »األ 

فالم�سحك هنا يتولد من وحي الق�سة 

ذاته������ا. ذل������ك اأن اأحد تالمذة اب������ن الفراء 

ج������اءه �سائاًل اإياه تتمة ن�س������ف بيت �سمعه، 

وه������و )اأال باأبي �س������ادن اأوط������ف(. والرجل 

وط������ف اأي بين الوط������ف، وهو كثرة �سعر  االأ

وطف  العين والحاجبين. ولما كان الغالم االأ

كثيف �سعر الوجه، فاإن الفراء قد وجد في 

م������ر قبحاً ج�سدياً )كثاف������ة ال�سعر( يقود  االأ

اإلى ال�سخرية، والتهك������م من هيئة رثة تثير 

النف������ور. فعالم بعد هذا كله يتوجه العا�سق 

اإلى تفدية هذا المع�سوق..؟!!.

الم�سارق������ة  اأن  ن������رى  النهاي������ة  ف������ي 

ندل�سيين قد غا�س������وا عميقاً في بحار  واالأ

لئ فريدة تقبح هذا  الح�سن، باحثين عن الآ

الح�سن، وتظهر عيوبه، فعثروا على جواهر 

قيمة ال تقدر بثمن، ف�ساغوها عقود اإبداع 

يزهى الزمن بح�سنها.
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كاتب ومترجم.

كاديمية. داب القديمة. لها العديد من البحوث والمقالت الأ �سباني والآ دب الإ  دكتوراه في الأ

❁

روائية نهاية القرن
إ الروائي الإ الروائي ال�سباين بيو باروخا 

ترجمة: جعفر العلوني

❁

 جيل نهاية 
ّ
������و باروخا هو روائ������ي
ّ
������و باروخا هو روائ������ي
ّ

������و باروخا هو روائ������يبي������و باروخا هو روائ������يبّي

الق������رن بامتياز، له اأعم������ال كثيرة يمكن 

مقارن������ة حجمها م������ع اأعم������ال الروائي 

Benito سباني بينيتو بيريز غالدو�س�Benito سباني بينيتو بيريز غالدو�س�Benito الإ

Pérez Galdós. وم������ن دون الدخول 
لة، يبلغ عدد  لة، يبلغ عدد سلة، يبلغ عدد سّ سة مف�سّة مفّ�ة مف� ّاءات رقمّية مف�اءات رقمية مف�اءات رقمّي اءات رقميساءات رقميس سح�سح� في اإ

افة سافة سافة  س�س� رواياته اأكثر من ثالثي������ن رواية، اإ

ري������ن مجل������داسري������ن مجل������داسري������ن مجل������داً بعنوان  سل������ى اثني������ن وع�سل������ى اثني������ن وع� اإ

اباباأ�س به  فعال« وعدد ل »ذكريات رجل الأ

، ومقالت، وكتب  س�س�سٍ �س�س سمن ال�سرد بين ق�سمن ال�سرد بين ق�

رحالت،.. اإلخ.

❁❁

تاأليف: لوثيا مونتيخو غوروت�ساغا

❁ ❁
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نتاج- في  إلد ه������ذا الكاتب -غزي������ر الإلد ه������ذا الكاتب -غزي������ر الإ لد ه������ذا الكاتب -غزي������ر الولد ه������ذا الكاتب -غزي������ر الُو

ه عا�ش نه عا�ش نَّه عا�ش  اأ �سان �سيبا�ستيان ع������ام 1872م، اإل

طفولت������ه متنقاًل بين عّدة مدٍن. ونظراً لعدم 

شد، در�شد، در�ش يء محدسيء محدسيء محدَّ سغف في درا�س������ة �سغف في درا�س������ة � غف في درا�س������ة �سغف في درا�س������ة �س سوجود �سوجود �

ة �سنتين فقط،  َّالط������ب، ولكنه ا�ستمر فيه مدَّالط������ب، ولكنه ا�ستمر فيه مدَّ

ليترك ه������ذه المهنة اأخيراً وينتقل بعد وقت 

اط ساط ساط  سدب، وهو الن�سدب، وهو الن� ال��ال��الأ ������ � نف�سه ل���� نف�سه ل��� شوجي������ز ويكر�شوجي������ز ويكر�ش

شالذي �سيمار�سه حتى مماته. لي�شالذي �سيمار�سه حتى مماته. لي�ش في حياته 

اها في ساها في ساها في  سذكر، فق������د ق�سذكر، فق������د ق� ذكر، فق������د ق� تذكر، فق������د ق� تُ اأح������داٌث عموم������اً

افة سافة سافة اإلى نافارا،  س�س� مدريد حيث ي�سكن عادًة، اإ

ورحالته بين اإ�سبانيا واأوروبا. 

ريه بكونه سريه بكونه سريه بكونه  سو باروخ������ا بين معا�سو باروخ������ا بين معا� و باروخ������ا بين معا�تهر بيو باروخ������ا بين معا�تهر بّي تهر بيستهر بيس سا�سا�

ِّكوى، �سيِّئ المزاج. يعود هذا، كوى، �سيئ المزاج. يعود هذا، كوى، �سيِّئ المزاج. يعود هذا،  كوى، �سيسكوى، �سيس س كثير ال�س كثير ال� رجاًل

عراف،  اله لاله لالأ ه لسه لس س فرديته ورف�س فرديته ورف� نَّ
أ الى الى ا إكيد، اإ اكيد، اإكيد،  ابكل تابكل تاأ

راحةسراحةسراحٍة، عن اأفكاٍر فظة.  سر، بكل �سر، بكل � ر، بكل �ه يعبر، بكل �ه يعبِّ ال��ال��ال ������ �جع����جع���

ائم، يعتبر المجتمع سائم، يعتبر المجتمع سائم، يعتبر المجتمع  س مت�س مت� فهو بالعموم رج������ٌل

ُّ التحوُّل؛  التحول؛  التحوُّل؛  ش، ويرف�������ش، ويرف�������ش مكان������اً قا�سي������اً وفا�سداً

ك سك سك  س م������ن ذلك، نراه يبتع������د، ب�سبب ال�س م������ن ذلك، نراه يبتع������د، ب�سبب ال� وبدلً

إوانعدام الإوانعدام الرادة الحيوية، عن هذا المجتمع، 

ٍليعي�ش في حزٍنليعي�ش في حزٍن وخيبة اأمل. وكثير من هذه 

ية للكاتب تظهر سية للكاتب تظهر سية للكاتب تظهر  سخ�سخ� خ�سخ�س سفات والتجارب ال�سفات والتجارب ال� فات والتجارب ال�سفات والتجارب ال�س سال�سال�

يات رواياته.سيات رواياته.سيات رواياته. سخ�سخ� خ�سخ�س سمعكو�سة في �سمعكو�سة في �

روائية باروخا. الخ�صائ�ص.

ّبداعي لبّيو باروخا من بداعي لبيو باروخا من بداعي لبّيو باروخا من  إلف العم������ل الإلف العم������ل الإ أ ايتايتا

ر ير َير  ي، �سي، �ِس ش�ش�ش �س�س سة، كتب رحالت، ق�سة، كتب رحالت، ق� ة، كتب رحالت، ق�حفية، كتب رحالت، ق�حفّي حفيسحفيس ست �ست � مقال

ر سر سر  سذاتي������ة، وفوق هذا كل������ه، الروايات التي ن�سذاتي������ة، وفوق هذا كل������ه، الروايات التي ن�

ال��ال��الل حياته ما يقارب ال�ستين رواية.  ������ �منها خ����منها خ���

دبية التي كتبت  عمال االأ اإنَّه رقٌم كبير من االأ

على مدى �سنوات عدي������دة، فباروخا، وعلى 

الرغم من تن������ّوع اأعماله، كان ل������ه، اإلى حدٍّ 

أ�سلوٌب خا�������سٌّ ن�ستطيع اأن نمّيز فيه  كبي������ر، ا

تية: الخ�سائ�س االآ

- تفكي������ك حبك������ة العمل ف������ي لوحات، 

فمقابل طريقة ال�ّس������رد التقليدّية التي تقوم 

ل  ح������داث والمواق������ف، يف�سّ على رب������ط االأ

باروخا �س������رد المو�سوع م������ن خالل لوحات 

متعاقبة، ترتبط فيما بينها، من خالل وجود 

�سخ�سيات م�ستركة، م������ن دون الحاجة اإلى 

تو�سيح التغّي������رات الحا�سل������ة روائّياً. بهذه 

التقني������ة ال تنغلق الرواية، ب������ل على العك�س، 

ت�سبح مفتوحة كمثل الحياة ال�سخ�سية التي 

يحاول ت�سبيهها بها. 

- ا�ستخ������دام تقنّي������ة ال�سل�سل������ة الروائية 

Técnica folletinesca )التي تقوم على 
ن�سر ف�س������ل واحد في كل ع������دد �سحفي(، 

وعل������ى اإيق������اف الم�سار الم�ستقي������م للحدث 

الروائ������ي وذل������ك من اأج������ل اإيق������اع القارئ 

������ع ا�ستمرار  في حبك������ة الرواية و�سمان توقُّ

ولى. حداث االأ االأ

- تع������ّدد ال�سخ�سي������ات: اإحدى الميزات 

�سا�سي������ة لروايات بي������و باروخا هي وجود  االأ

العديد من ال�سخ�سيات التي ت�سارك، ب�سكل 

جزئي، ف������ي الفع������ل ويكون لديه������ا �سفات 

وخ�سائ�س �سريع������ة، بحيث ال تعود للظهور 
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ف������ي الق�سة مجدداً. بالن�سب������ة لل�سخ�سيات 

الرئي�سي������ة، فالمظه������ر ال�سائ������ع بينه������ا هو 

أنها تبتعد  ا ال�سلوك الالاجتماعي، بمعن������ى، 

أو تعي�س خارج قواعده. يمكننا  عن المجتمع ا

اأن نف�سل بين  نوعين �سائعين هما:

• �لمغامر: وهو رجل الفعل الثابت على 
خ�سائ�س البطل.

• غي���ر �لمتكّي���ف: وه������و رج������ل يراقب 
حيان التدخل  الواقع محاوالً في بع�������س االأ

فيه. يعتبر ه������ذا التدخل دفعة مقت�سبة من 

اأجل العودة اإلى موقفه التاأملي.

- غزارة الحوار: اإن الفعل والحوار هما 

العن�س������ران الرئي�سان في رواي������ات باروخا، 

د ال�سخ�سيات ودوافعها  فم������ن خاللهما تُحدَّ

ده تقنّية و�سف ال�سخ�سيات. أكثر مّما تحدِّ ا

- الم������كان ماأخوذ من الواقع، ولكن يُعبَّر 

عن������ه بتقني������ة انطباعّية، له������ذا يختار، من 

هم،  اأجل و�سفه، المي������زات التي يعتبرها االأ

ماكن  ك�سربات الري�سة على �سبيل المثال. االأ

كثر تكراراً في رواياته هي اإقليم البا�سك  االأ

)م������كان ي�سف������ه بالمناخ الريف������ي(؛ ومدريد 

أنها مكان مدني، ولكن ب�سكل  )ُم�سورة على ا

ازدرائي عموماً(.

�سل������وب الال خطابي: يعتقد باروخا  - االأ

نَّ الّتعبير يجب اأن يكون وا�سحاً، وب�سيطاً، 
أ ا

و�سريع������اً، ومرتبط������اً بالمو�سوع ال������ذي تتمُّ 

أ�سلوباً  معالجت������ه. ولذلك نجد ف������ي رواياته ا

نَّ 
أ مبا�سراً، عفوياً، )ال مبتذالً وال �سهاًل(. اإال ا

أ�سلوبّية. أنه ال ي�ستخدم موارد ا هذا ال يعني ا

- الرواي������ة ه������ي و�سيل������ة التعبي������ر عن 

يديولوجية: لقد ا�ستخدم باروخا رواياته  االأ

لك������ي يعر�س من خ������الل �سخ�سياته، اأفكاراً 

أو اأخالقّية تقلق الكاتب  علمّي������ة، فل�سفّي������ة، ا

والمجتم������ع ف������ي ذلك الوق������ت. تُعر�س هذه 

الموا�سي������ع عموماً من خ������الل الحوار الذي 

يدور بين ال�سخ�سيات المتناق�سة في الراأي، 

حيان،   أنه، ف������ي كثير من االأ على الرغم من ا

ت�ستمل هذه الحوارات على خطابات  تثقيفية 

اأو مقاالت.

روايات بّيو باروخا. الّت�سنيف.

على الرغم من م�سي خم�سين عاماً كّر�س 

فيها بيو باروخا حياته للكتابة ب�سكل م�ستمر، 

فاإنه يغلب عل������ى اإنتاجه الروائي طابٌع ذاتي 

يترك فيه باروخا ب�سمته ال�سخ�سية، فت�سابه 

�س������كال والمو�سوعات الروائية يظهر منذ  االأ

خيرة.  ولى حتى اأعماله االأ بداي������ة رواياته االأ

ولكن مهما يكن من اأمر، فاإن النقد قد ميَّز 

بين ثالث مراحل مهمة:

ولى حتى عام 1904م.  - منذ بداياته االأ

وهي مرحل������ة ق�سيرة جداً ن�سر فيها اأعماالً 

تُظه������ر مح������اوالت تجريبي������ة حت������ى اإيجاد 

أ�سلوبيته الخا�سة وتحديد تقنيته الروائية.  ا

�سلوب في  وق������د تُرِجم هذا اال�ستقرار في االأ
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عام 1904م مع اإ�سدار ثالثية )ال�سراع من 

 La lucha por la vida اأج������ل الحي������اة

1904(، والتي تعتب������ر العالمة التي حّددت 

أ�سلوبه الخا�س. ا

- فت������رة ممت������دة بي������ن 1904-1913م. 

بداعه، حيث حقق  وهي الفترة الرئي�س������ة الإ

نجازات، فقد طرح في هذه  فيه������ا اأف�سل االإ

عماله  الأ الجوهرية  المو�سوع������ات  المرحلة 

م�ستخدم������اً العديد من الخ�سائ�س الخا�سة 

بعمل������ه. كثي������ر من رواي������ات ه������ذه المرحلة 

اعتبرت روايات جوهرية.

- فت������رة ممتدة بي������ن 1914-1936م. 

فبي������ن عام������ي 1914 و1920م كّر�س نف�سه 

لكتاب������ة الرواية التاريخي������ة، مبتعداً بذلك 

عن المو�سوع������ات المعا�سرة. يعود بعدها 

ليناوب بين المو�سوعين، ولكن يبقى بارزاً 

في هذه الفترة الطويلة اأن عالمه الروائي 

ال يتطور، ال يتجّدد، اإذ اإنه يكّرر المو�سوعات 

والقوالب الروائي������ة ال�سابقة نف�سها، ُمظهراً 

بذلك تراجعه كمبدع. 

اإ�سافة اإلى هذا الت�سنيف الكرونولوجي 

لروايات������ه، ج������رت الع������ادة اأن يك������ون هناك 

ت�سنيف اآخر، يجمع، بح�سب المو�سوعات، 

�س������ارة اإلى  اأعمال������ه الثالثي������ة. وقد تمت االإ

أو  ه������ذه المجموعة من قبل الكات������ب نف�سه ا

نَّ الباحثين يرون اأن 
أ م������ن قبل نا�سريه، غير ا

عمال الثالثية لي�ست  هذه العالق������ات بين االأ

أّنها تبدو، في كثير من  وا�سح������ة تماماً، كما ا

حيان، م�سطنعة.  االأ

نتاج ال�سخم اخترنا الوقوف  من هذا االإ

عمال التي جمعناها من حيث  عند بع�س االأ

المو�سوع وهي:

)المغام������ر  المغام������رات  رواي������ات   -1

 ،Zalacaín el aventurero زاالكاي������ن 

 Las aventuras آندي������ا مغامرات �سانتي ا

de Shanti Andía(..اإلخ.
�سباني )ال�سراع  2- رواي������ات الواق������ع االإ

 La lucha por la الحي������اة  اأج������ل  م������ن 

 Las الم������دن   ،La raza ال�سب������اق   ،vida
.)ciudades

3- روايات المو�سوع التاريخي )ذكريات 

 Memorias de un فع������ال  االأ رج������ل 

.).hombre de acción

روايات المغامرات.

أ�سرنا �سابقاً، اإحدى ال�سخ�سيات البارزة  كما ا

ف������ي روايات بّيو باروخا هي �سخ�سّية المغامر، 

فع������ال، ال������ذي يعي�س خ������ارج الوجود  رج������ل االأ

عراف االجتماعية  الماألوف، اأي على هام�س االأ

ال�سائعة، �سواء اأكان هذا المغامر بّحاراً، ُمهرباً، 

اأم مخترع������اً... الروايات الت������ي يج�سد اأبطالها 

دوار معظمهم من اإقليم البا�سك كما هي  تلك االأ

الحال في رواية المغامر زاالكاين عام 1909م 

»Zalacaín el aventurero« وعلى وجه 
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 »El mar الخ�سو�س في الرباعّية الروائية »البحر

آنديا« عام 1911م  الموؤلفة من »ا�سطرابات �سانتي ا

 ،»Las inquietudes de Shanti Andía¨«

 El متاه������ة عرائ�������س البحر« ع������ام 1923م«

»طّي������ارو   ،laberinto de las sirenas
 Los pilotos ،المرتفعات« ع������ام 1929م

de¨ altura، و»نجم������ة الكابت������ن �سيمي�ستا 
 La estrella del capitán »عام 1930م

.Chimista
زاالكاي������ن«  »المغام������ر  رواي������ة  تعتب������ر 

Zalacaín el aventurero واح������دة من 
كثر قراءًة.  أ�سهر رواي������ات بّيو باروخ������ا واالأ ا

يعر�������س فيه������ا باروخا نموذج������ه الذي يقوم 

نها – بال�سبط-  نَّ الرواية هي فعل، الأ
أ على ا

تحت������وي على كل مقومات النوع: بطل يجمع 

اأف�سل �سفات البطول������ة )جذاب، مجازف، 

ذكي، نبيل، كريم(؛ مغام������رات قتالية تتعلق 

بالتهري������ب الح������دودي مع وج������ود عمليات 

خطف، ه������روب باأقنعة، هروب من ال�سجن؛ 

مر من ر�سقات عاطفية.  من دون اأن يخلو االأ

في نهاية الرواية موت البطل زاالكاين ب�سبب 

الخيانة ينقل للقارئ �سعور الت�ساوؤم الحيوي 

الذي يغلب على باروخا. 

أربع  أل������ف رباعيِّة البحر El mar من ا تتا

روايات ذات طابع مغامراتي بحري، اإذ نجد 

فيها قوارب عبيد، قرا�سنة، عوا�سف، كنوزاً 

أو اغتياالت، من دون اأن  مخفّية، اعتداءات ا

مر كذلك م������ن مكوِّن الحّب. تُعطي  يخلو االأ

هذه ال�سفات البطول������ة لبحارين با�سكيين، 

ولك������ن اأف�س������ل ه������ذه الروايات ه������ي رواية 

 Las آنديا »ا�سطراب������ات الكابت������ن �سانت������ي ا

.»inquietudes de Shanti Andía
فيه������ا يروي لنا العجوز �سانتي المتقاعد في 

قريته التي ولد فيها، ذكرياته. فحياته كبحار 

غالب������اً ما تحتوي على تقلبات مفاجئة ولكن 

دائم������اً �سمن نبرة واقعي������ة؛ ولكن مهما يكن 

م������ن اأمر، فاإنه يروي لن������ا من خالل ذكرياته 

������ة حياة عمه خ������وان دي اأغيري، نموذج  ق�سّ

الرج������ل المغامر، ال������ذي يعي�س على الحافة 

�ساً للحظِّ والخطر.  ُمعرَّ

�سباني روايات الواقع الإ

أوائل ثالثي������ات بّيو باروخا  واحدة م������ن ا

كان������ت ثالثّية »ال�س������راع من اأج������ل الحياة« 

 ،¨La lucha por la vida¨عام  1904م

 ،»la busca الموؤلفة م������ن روايات: »البحث

»الُع�سبة ال�س������ارة Mala hierba«، »فجر 

اأحم������ر Aurora roja«، والت������ي تج������ري 

اأحداثه������ا في مدينة مدريد. تعالج كل رواية 

من ه������ذه الّروايات فت������رة مختلفة من حياة 

مانويل، وهو �سخ�سّية تعي�س حياة اجتماعية 

مخزية في مدريد، تتاأرجح حياته بين حياة 

العمال وحي������اة الل�سو�سية ال�سغيرة، متقلباً 

مر اأخيراً وي�سبح  بين هذه وتلك، لي�سل به االأ
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مال������ك مطبعة، متحّوالً في ه������ذا اإلى طبقة 

البرجوازية ال�سغي������رة. ي�ستخدم باروخا من 

خالل ال�سرد عن�سر االتحاد مع بطل العمل، 

م������اً لنا مدريد في العام 1900م ب�سكلها  مقدِّ

�سخا�س،  الالاإن�سان������ي والقذر، مع عر�س لالأ

عمال، والمواقف..اإلخ. والتي،  ماكن، واالأ واالأ

بق�سوتها، ت�ساعد الكاتب على �سجب مجتمع 

تلك الفترة.

 El árbol ربما كان عمله »�سجرة العلم

العم������ل  ع������ام 1911م،   »de la ciencia
كث������ر �سهرة. فال�سخ�سي������ة الّرئي�سّية هي  االأ

أورتادو. تُروى ق�س������ة حياة هذا  آندري�������س ا ا

ال�سخ�������س من������ذ بداية درا�ست������ه الطب في 

مدري������د وحت������ى انتحاره بعد م������وت كل من 

زوجته وابنه. وعلى غ������رار رواية )ال�سراع 

 La lucha por la م������ن اأج������ل الحي������اة

vida(، ف������اإنَّ م�سي������رة حياة بط������ل الرواية 
ت�ساعد الكات������ب على عر�س اأماكن مختلفة 

�سباني  م������ن اإ�سبانيا: الجامع������ة، والريف االإ

)م������ن خالل القرية التي يُف������رز للعمل فيها 

ال�سيا�سة؛  المدري������دي،  المجتمع  كطبيب(، 

كل هذا ب�سبغة �سلبية وا�سحة. 

م������ن خ������الل ه������ذا التندي������د بالمجتمع 

نَّ الروائي يُ�سكك 
أ �سبان������ي يظه������ر جلّي������اً ا االإ

�سالح والتجديد للبلد.  باإمكانيات االإ

وف������ي الثالثية المعروف������ة با�سم »المدن 

Las ciudades« يجمع باروخا ثالثة كتب 

من�س������ورة بين فترات زمني������ة متباعدة وهي: 

أو  ال �سيء«  عام  César o nada¨ »�سيزار ا
1910م، El mundo es ansí¨ »هكذا هو 

 La sensualidad، العالم« ع������ام 1912م

pervertida¨ »�سهواني������ة منحرف������ة« عام 
1920م. وعلى الرغم م������ن الّتباعد الزمني 

أّنها تُظهر جميعها  بين هذه الرواي������ات، اإال ا

ترابط������اً منطقياً في العدي������د من المظاهر: 

�سل تع������ود اإلى رحالت باروخا اإلى  فهي باالأ

فرن�سا واإيطاليا؛ وفي �سخ�سّياتها الرئي�سية 

تظهر رغب������ة بالنجاح الموؤث������ر الذي ينتهي 

اأخيراً بالف�سل؛ وحيواتهم تتطور في الّتناق�س 

بي������ن المدينة الكبيرة والقري������ة. تظهر هذه 

�سباني في تناق�سٍ كبير  عمال الواق������ع االإ االأ

وروبي. مع الواقع االأ

باروخا وروايات المو�سوع التاريخي.

جذب������ت الروايات التاريخي������ة كّتاب تلك 

المرحل������ة التاريخي������ة، حي������ث اإّنه������م قاموا 

بالبح������ث ف������ي الما�س������ي عن �س������رح لعيوب 

حا�س������ر اإ�سبانيا. �سمن ه������ذا المنحى كتَب 

باروخا �سل�سلة �سخمة بعنوان »ذكريات رجل 

 Memorias de un hombre فع������ال االأ

أ الق�سة مع نهاية  de acción«، حي������ث تبدا
القرن الثام������ن ع�سر، وتنزع نح������و الو�سول 

اإلى ال�سنة التي ُولد فيها الكاتب )1872م(. 

المو�سوع الجوهري ال������ذي تتناوله الق�سة، 
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خالل هذه الفترة، هو ال�سراع الذي يعي�سه 

البل������د بين التقّدم والتراث، بي������ن الليبرالية 

واال�ستبدادّي������ة، والنتيجة الت������ي ي�سل اإليها 

باروخا ت�ساوؤمّية جداً.

خاتمة:

نتاج،  كان بّي������و باروخ������ا كاتباً غزي������ر االإ

أنتج اأعماالً نثري������ة �سملت، عملياً، كل  فق������د ا

دبية، كذلك ال بدَّ اأن نذكر في هذا  نواع االأ االأ

أّنه، وعلى الرغم  ال�سدد اإبداعه كروائي. اإال ا

م������ن تاأكيده اأن كتابات������ه كانت ثمرة الفو�سى 

أ�سل������وب، فاإن������ه ال مندوح������ة م������ن ذكر  والالا

تجديده ف������ي الرواية الواقعية للقرن التا�سع 

فكار الجمالية الجديدة  ع�سر من خ������الل االأ

لجي������ل نهاية الق������رن. فقد تمّي������زت رواياته 

الكثي������رة بعر�س عدد كبير من ال�سخ�سيات، 

وبكثافة الحوار، وبالتقنية االنطباعية لعك�س 

�سلوب الالخطاب������ي، وطريقة  الواق������ع، وباالأ

فكار. اأما بالن�سب������ة اإلى ت�سنيف  عر�������س االأ

دب������ي فيمكننا اأن نمي������ز بين ثالث  عمله االأ

مراح������ل، تُعتبر المرحلة المتو�سطة الممتدة 

كثر اأهمية من بينها.  بين 1904-1913م االأ

فقد اأبدع فيها اأف�سل اأعماله، ثم ا�ستمرَّ بعد 

ذلك بتطبيق التقنيات ومعالجة المو�سوعات 

نف�سها.



الفيل�سوف مارتان هايديغر، مراحل حياته وكرا�ساته ال�سوداء

آ     �آ     �آب   ���2015 �لعـــــدد   623

مترجمة وباحثة. ❁

الفيل�سوف مارتان هايديغر
مراحل حياته وكرا�ساته ال�سوداء

هر�ستانسهر�ستانسهر�ستان سعداد الدكتورة ماري �سعداد الدكتورة ماري � إترجمة واإ اترجمة واإترجمة و

❁

أيلول  ولد »مارت������ان هايديغر« ف������ي 26 �

ألمانيا ومات  1889م ف������ي »مي�سكير�ش« في �

�م في فر�م في فر�يب������ورغ. تمت  أي������ار 1976 ف������ي 26 �

ئته في و�سط كاثوليكي بحت )كان وسئته في و�سط كاثوليكي بحت )كان وسئته في و�سط كاثوليكي بحت )كان و�لده  ستن�ستن�

ت������مَّ در��ساته 
أ قندلفتاً �أي خ������ادم كني�سة(، و�

�لثانوية ف������ي �لمدر�سة �لثانوي������ة �لي�سوعية 

�« ثم في »فر�« ثم في »فر�يبورغ«. خالل  شفي »كون�ستان�������شفي »كون�ستان�������ش

��سقف فر��سقف فر�يبورغ  أ يف عام سيف عام سيف عام 1907م، قّدم له � س�س�

بيه، بحثاً دي������ق لسدي������ق لسدي������ق لأ سد غروب������ر« وهو �سد غروب������ر« وهو � �»كونر�»كونر�

شنت�شنت�ش برنتان������و« بعنو�ن: »تعدد  �»فر�»فر� »فر�»فر� � ل� ل فل�سفياً

1862ر�سطو عام 1862ر�سطو عام 1862م« حيث  �معاني �معاني �لوجود عند �أ

ا������ح با������ح باأنه كان حا�سماً ف������ي �لبناء �لفكري ������ح بس������ح بس ست�ست� �
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اله بال�شعر كان شاله بال�شعر كان شاله بال�شعر كان  شول ات�شول ات� أ لـ»هايديغر« ال�شاب. ا

اشاشاً شي�شي� أ حى شحى شحى ا ش�ش� مع »فريدريك هولدرلين« الذي اأ

ماشماشماً وكان ذلك عام 1908م. شحا�شحا�

ع لتعليم كانت شع لتعليم كانت شع لتعليم كانت  شفي جامعة فرايبورغ، خ�شفي جامعة فرايبورغ، خ�

فة شفة شفة  ش في الفل�ش في الفل� اشاشاً شدعامته الالهوت، كما اتبع درو�شدعامته الالهوت، كما اتبع درو�

أ ات والعلوم. وفي عام ــــــات والعلوم. وفي عام ــــــات والعلوم. وفي عام 1911م بدا ــــــيــــــي يشيش شوالريا�شوالريا�

رل« حيث كان شرل« حيث كان شرل« حيث كان  شدموند هو�شدموند هو� ر »ــــــر »ــــــر »اإ ــــــثيــــــثي أ اع لتاع لتا ع لتشع لتش شيخ�شيخ�

اذا التاذا التاأثير  ذا التــــــذا التــــــ ــــــ عنده، وكان هــــــ عنده، وكان ه اــــــاــــــاً ــــــفي البدء طالبــــــفي البدء طالب

Logische»المنطقية »البحوث  بعد قراءة 
ام ــــــام ــــــام 1913م  ــــــي عــــــي ع ي عــــــي عــــــ ــــــ. فــــــ. ف Untersuchungen
فة بمبحث شفة بمبحث شفة بمبحث  شة الدكتوراه في الفل�شة الدكتوراه في الفل� ة الدكتوراه في الفل�ــــــة الدكتوراه في الفل�ــــــ ــــــالــــــال الشالش شنهى ر�شنهى ر� أ ا

احول »عقيدة المحاكمة« باحول »عقيدة المحاكمة« باإ�شراف »هاينري�ش 

ريكرت« وهو من الكانطيين الجدد. في عام 

حية. وعندها توجه شحية. وعندها توجه شحية. وعندها توجه  شباب �شباب � باب �شباب �ش ش�ش� ام ام اأعفي لأ 1914

حب شحب شحب  شن ين�شن ين� أ ل ــــــل ــــــل ا ــــــلى الكهنوت قبــــــلى الكهنوت قب ة ــــــة ــــــة اإ ــــــدون قناعــــــدون قناع

ل الديانة ل الديانة ل نَّ
ا با باأ لال لال لحقاً ال ــــــال ــــــ ــــــمن الديانة. وقد قــــــمن الديانة. وقد ق

ي.شي.شي. شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ فة ب�شكل شفة ب�شكل شفة ب�شكل ا شتتطابق مع الفل�شتتطابق مع الفل�

هالوهالوؤهاًل وبح موبح م بح مشبح مش ش�ش� ي ــــــي ــــــي 31 تموز عام 1915م اأ ــــــفــــــف

ــــــشعطاء درو�ــــــشعطاء درو�ــــــش بعد اأن قّدم  الف بالف باإ لف بم وكلف بم وُك م وكــــــم وكــــــ ــــــللتعليــــــللتعلي

ية شية شية  شلى اللغة الفرن�شلى اللغة الفرن� إه التي ترجمت اإ إه التي ترجمت  ه التي ترجمت ــــــه التي ترجمت ــــــ ــــــطروحتــــــطروحت أ ا

ناف والمعنى عند شناف والمعنى عند شناف والمعنى عند  ش�ش� وان -»بحث في الــــــوان -»بحث في الــــــوان -»بحث في الأ ــــــبعنــــــبعن

اه للتاه للتاأهيل كانت  ه للتــــــه للتــــــ ــــــرتــــــرت رتشرتش شوت««- محا�شوت««- محا� وت««- محا�ــــــوت««- محا�ــــــ ــــــكــــــك كشكش ش»دون �ش»دون �

ن في العلم التاريخي« ــــــن في العلم التاريخي« ــــــن في العلم التاريخي«  ــــــبعنوان »مفهوم الزمــــــبعنوان »مفهوم الزم

بح المعاون شبح المعاون شبح المعاون  ش�ش� ام ــــــام ــــــام 1916م، اأ ــــــف عــــــف ع ف عــــــف عــــــ ــــــوفي خريــــــوفي خري

رل« الذي كان يت�شارك شــــــرل« الذي كان يت�شارك شــــــرل« الذي كان يت�شارك  شــــــي لـ »هو�شــــــي لـ »هو� ي لـ »هو�شي لـ »هو�ش شال�شخ�شال�شخ�

ول علم ــــــول علم ــــــول علم  ــــــبحاث حــــــبحاث ح كار والــــــكار والــــــكار والأ ــــــفــــــف ي الــــــي الــــــي الأ ــــــه فــــــه ف ه فــــــه فــــــ ــــــمعــــــمع

الظاهرات )الفينومينولوجيا(.

أّن������ه وب�سكل مبكر ج������داً انف�سل عن  غير ا

أ�ستاذه ال������ذي كان ينتقد انعطافه نحو  تعالي������م ا

»الكانطية الجدي������دة« باتجاه فل�سف������ة الذاتية 

كثر منها باتجاه »ديكارت« لكنه  اال�ستعالئية واالأ

بحاث المنطقية«. ظلَّ معجباً على الدوام ب�»االأ

جنِّد ع������ام 1917م وتم تعيينه مدنياً في 

ر�ساد الجوي������ة التابع للجي�س في  مكت������ب االأ

»فيردون Verdun«. ومنذ عام 1919م عاد 

ليعط������ي الدرو�س في جامعة فرايبورغ حيث 

آنا اآرنت اكت�س������ب �سهرة كبيرة �سهدت له������ا »ا

Hannah Arendt«. كان يقول في نف�سه 
خالل هذه ال�سنين اإن������ه بموهبة »هايديغر« 

�ستنبعث الفل�سفة بنف�سها.

وف������ي هذا الوق������ت قام بانتق������اد جذري 

خ�س »تقرير  للمنقول من التقاليد وعلى االأ

ناتروب« لعام 1922م حيث اأجرى فيه انتقاداً 

حاداً للماوراء في الن�س الم�سمى »الح�سور« 

أ�سا�س  »Présence« المن�سوب ل� »اأر�سطو« وا

موؤلفه ال�سهير في الفيزياء.

آذار 1917م من  تزوج »هايديغر« في 21 ا

»اإيلفريده بيت������ري« )1893-1992م(، و�سار 

أباً لولدين: »يورغ« و»هيرمان«. ا

ماربورغ

أ�ست������اذاً من دون  في ع������ام 1923م ُعيِّن ا

كر�سي في جامعة ماربورغ التي كانت حينها 

وروب������ي الرئي�سي ل������� »الكانطية  المرك������ز االأ
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الجدي������دة«، وتع������اون فيه������ا م������ع الهوت������ي 

بروت�ستانتي وهو »رودول������ف بولتمان« الذي 

اأعاد تف�سير العهد الجديد على �سوء رائعة 

زميل������ه ال�س������اب »الوجود والزم������ن«، الكتاب 

الذي اأ�سبح ذا اأهمية تاريخية وفق »هان�س-

أنَّه ن�ساأ من التوا�سل  جورج غادمير« ويعتبره ا

الخ�س������ب والحما�س������ي الذي ح�س������ل له مع 

الاله������وت البروت�ستانتي في ذلك الزمن في 

ماربورغ.

اإقامت������ه في مارب������ورغ وات�ساله بزمالئه 

الج������دد كانا اأمرين اإيجابيي������ن جداً بالن�سبة 

�ستاذ ال�ساب. فانطالقاً من قراءته ل�  اإلى االأ

أ ي�ستفي�س ويطوِّر في اإ�سكاليته  »اأر�سطو«، بدا

ال�سخ�سية المتعلقة بم�ساألة »معنى الوجود«. 

نَّ اأعماله ح������ول فينومينولوجيا الحياة 
أ كما ا

الديني������ة انطالق������اً م������ن »�س������ان اأوغو�ستان« 

و»بول« و»لوثر« حولته باتجاه مفهوم للكائن 

الب�س������ري، مفهوم �سوف يمّي������ز الوجود على 

ح�ساب »الجوهر-ال������ذات«. بعد عام ارتبط 

بعالق������ة عاطفية �سّرية مع اإح������دى طالباته 

آنا اآرنت«. وهي »ا

فرايبورغ

آذار 1926م، ق������ّدم ل� »هو�سرل«  في 12 ا

-في حفل ا�ستقبال بمنا�سبة عيد ميالده ال� 

67- مخطوط اأول اأعماله »الوجود والزمن« 

Sein und Zeit والذي ن�سر بعد عام بناء 

على طلب من عميد جامعة »ماربورغ«. في 

أ�ستاذه »هو�سرل« الذي  عام 1928م، خل������ف ا

اأحيل على التقاعد في جامعة فرايبورغ.

عام 1929م كان ع������ام مناظرة »دافو�س 

 وقد جرت خالله مواجهة �سهيرة 
)1(

»Davos
 »Ernst Cassirer بين »اإيرن�ست كا�سيرير

ممثل التقليد العقالني والكانطية الجديدة 

وبي������ن »هايديغ������ر«. لق������د كان������ت المواجهة 

ملحمية انت�س������ر فيها هايديغر وظهرت اإلى 

ن�سان. النور روؤية جديدة لالإ

في عام 1931م اقتُرح عليه من�سب في 

جامعة برلين لكن������ه رف�سه وظلَّ في جامعة 

فرايبورغ حتى نهاية حياته التعليمية، راف�ساً 

العديد من الفر�س.

آندرز،  آرن������ت، غونتر ا آنا ا �أ�ض���هر طالب���ه: ا

و�سارل مالك، واإيمانويل ليفينا�س.

خ������الل انتخاب������ات ع������ام 1932م �سّوت 

لم�سلحة ال�حزب الوطني اال�ستراكي للعمال 

لمان وانتمى اإليه بعد عام واحد. في 21  االأ

ني�سان عام 1933م تم انتخابه عميداً لجامعة 

 Fribourg- en- فرايب������ورغ- اأن برزغاو«

أ�سهر من  Brisgau«، وذل������ك بع������د ثالث������ة ا
تبوء هتلر من�س������ب الم�ست�سارية في الدولة 

ال������ذي كان ف������ي 10 كانون الثان������ي 1933م. 

ألق������ى »خطاب العمودية« ال�سهير الذي غدا  ا

متناق�س������اً مع������ه با�ستمرار. ث������م ا�ستقال من 

دارية ف������ي 21 ني�سان عام 1934م  مهامه االإ
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�سب������اب الت������زال مو�س������ع جدل لكن������ه تابع  الأ

تعليمه حتى عام 1944م حيث تم ا�ستدعاوؤه 

أ�ستاذاً غير  اإل������ى الحر�س الوطني ب�سفت������ه »ا

�سروري«.

ال�سني������ن الرهيب������ة بي������ن 1933و1945م 

عمال  غ������زر فل�سفي������اً اإن ف������ي االأ كان������ت االأ

عمال غي������ر المن�سورة  المن�س������ورة اأم في االأ

»بحوث غير من�سورة حجبت عن ق�سد« من 

أ  قبل »هايديغر«. من بداية هذه المرحلة بدا

أراد  المنعط������ف ال�سهير في اأعمال������ه، حيث ا

متابعوه اأن يظهر لهم »هايديغر« اآخر.

فترة ما بعد الحرب

في عام 1945م في نهاية الحرب العالمية 

الثاني������ة منعته �سلطات الحلف������اء المنت�سرة 

من متابع������ة التعليم. لكن هذا لم يمنع فكره 

من التاأثير في الحي������اة الثقافية ب�سكل كبير 

خ�سو�ساً عبر »الوجود والعدم« ل�»جان -بول 

�سارتر«، وهو باإله������ام هايديغري. لكن �سيد 

فرايب������ورغ اتخذ موقفاً متحفظاً مع وجودية 

ن�سانية. �سارتر في ر�سالته حول النزعة االإ

ت������م اإيقاف قانون حظره عن التعليم عام 

1951م، وا�ستعاد هايديغ������ر عمله في اإلقاء 

 ع������ام 1955م اإلى فرن�سا من 
َ
درو�س������ه. ُدعي

قبل »موري�س دو غاندي������اك« و»جان بوفره« 

لتقدي������م محا�س������رة في »�سوري������زي«. فقابل 

»جاك الكان« الذي ا�ست�سافه في منزله. ثم 

قامة موؤتمرات  تمت دعوت������ه ب�سكل منتظم الإ

ربع«. بت�سجيل جديد في »الم�سائل االأ

تقاع������د »هايديغ������ر« ع������ام 1958م من 

الجامعة لكنه ا�ستمر في تن�سيط المنتديات 

ف������ي  والم�سارك������ة  الدرا�سي������ة  والحلق������ات 

الموؤتمرات حتى عام 1973م.

أيار 1976م في  توفي هايديغ������ر في 26 ا

»مي�سكير�س« وُدفن فيها. وفي العام نف�سه تم 

عمال الكاملة، وهي  ول من االأ اإ�سدار الجزء االأ

Gesamtausgabe :حوالى 110 اأعمال

أ اإ�سدار »بحوث  مع حلول عام 1989م بدا

غي������ر من�سورة« ظلّ������ت مختوم������ة حتى هذا 

خ�س مقدمات  التاريخ وفق اإرادته، وعلى االأ

للفل�سف������ة )من الح������دث التاريخ������ي(، وقد 

ترجم������ت اإلى الفرن�سية من قب������ل »فران�سوا 

فيدييه« بعنوان:

Apports à la philosophie.De 
l'avenance.

هايديغر والنازية

بعدما انتمى للحزب النازي عام 1933م 

أ�سهر م������ن كل عمل  ان�سح������ب بع������د ب�سع������ة ا

أو توري������ط( »هايديغر«  اإ�س������راك )ا �سيا�سي. 

في ظل الجمهورية الثالثة وتاأثير النظريات 

النازية على فكره هي اأمور اأ�سبحت مو�سع 

ت�ساوؤالت وجداالت عّدة وحروب كالمية على 

خ�س في فرن�سا. فمن جهة هناك محبوه  االأ
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آرن������ت« و»جاك ديريدا«  آنا ا أتباعه اأمثال »ا وا

و»جان بوفره« و»فران�سوا فيدييه« وغيرهم. 

ومن جهة اأخرى هن������اك ناقدوه والم�سنعون 

ب������ه: »يورغن هابرما�س« و»فيكتور فاريا�س«، 

و»بيير بورديو« و»اإيمانويل ليفينا�س« و»لوك 

فيّري« و»اإيمانويل فييه«. وفي مركز التاريخ 

ألماني������ا النازية اأطل������ق الجدل من  ف������ي ظل ا

قب������ل »كارل لوفيت« ع������ام 1946م في مجلة 

زمن������ة الحديثة« وفي فرن�سا عام 1987م  »االأ

من قبل »فيكتور فاريا�س« في كتابه »هايديغر 

والنازية«، حيث رّد عليه في كل نقطة وفكرة 

كتاب »فران�سوا فيديي������ه« »هايديغر-تحليل 

ف�سيحة« وال ي������زال المو�سوع م�ستمراً حتى 

اليوم وخ�سو�ساً بعد ن�سر »كرا�ساته ال�سوداء« 

الت������ي اأعادت الج������دال وتداولتها ال�سحافة 

الفرن�سية. 

في عام ����م �قترح »هايديغر« تف�ض���يرً� 

لموقفه:

نَّ هتلر، بعد اأن اتخذ على 
أ »كنت اأعتقد ا

عاتقه م�سوؤولية مجموع ال�سعب عام 1933م، 

أ ويخ������رج من الح������زب وعقيدته،  ق������د يتجرا

نَّ الجمي������ع �سيلتقون على اأر�سية التجديد 
أ وا

والتوحي������د في �سبيل م�سوؤولية الغرب. كانت 

هذه القناعة خطيئ������ة اعترفت بها انطالقاً 

من اأحداث 30 حزيران 1934م. لقد �ساركُت 

قول نعم للوطني واالجتماعي  عام 1933م الأ

�س�������س الفكرية  )ولي�س للوطني������ة( ولي�س لالأ

والماورائي������ة الت������ي ت�ستند اإليه������ا بيولوجية 

نَّ االجتماعي والوطني 
العقي������دة الحزبية، الأ

أ�سا�ساً بعقيدة  كم������ا اأراهما لي�سا مرتبطي������ن ا

بيولوجية عن�سرية«.

ظهر في ني�سان 2005م بحث »اإيمانويل 

فيه« بعنوان » هايديغ������ر، واإدخال النازية 

 )2005 ،biblio essais(»في الفل�سف������ة

يزعم )فيه( فتح اآفاق جديدة للبحث تتيح 

بالت�سكي������ك بالتف�سيرات الت������ي اأدلى بها 

»هايديغر« بخ�سو�������س تورطه ال�سيا�سي. 

نَّ »هايديغر قد 
أ فبراأي »اإيمانويل في������ه« ا

كّذب ح������ول انتمائ������ه الحقيق������ي لعقيدة 

�سباب وا�سحة  الح������زب النازي، وذل������ك الأ

وبديهي������ة وهي م������ن اأجل حماي������ة نف�سه، 

واعتبر ذلك من باب النفاق )بحث 2005 

�سفحة 57( والتلفيق )بحث �سفحة 686(. 

هن������اك العديد من الن�سو�������س الماأخوذة 

من ن������دوات وموؤتم������رات »هايديغر« غير 

أع������وام 1933-1935م،  المن�س������ورة بي������ن ا

أُدِرجت وتم التعلي������ق عليها من قبل »فيه  ا

E. Faye« مح������اوالً في كل بحثه البرهنة 
أثار هذا البحث  على هتلرة »هايديغ������ر«. ا

جداالً ح������اداً و�سدر العديد من المقاالت 

آذار 2005م  في فرن�سا وف������ي الخارج من ا

�سدار الثاني،  أيل������ول 2006م، �سنة االإ اإلى ا

والمقاالت كله������ا تجد م�سادرها في هذا 

�سدار. االإ
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اأجريت مقابل������ة تلفزيونية مع »فران�سوا 

 ،Public Sénat قن������اة  عل������ى  فيدي������ه« 

نَّ التقيي������م الوجودي 
أ حيث �س������ّرح خاللها ا

ن�سان������وي ل�»هايديغ������ر« �ساهم في اإخفاء  واالإ

عقيدت������ه ال�سيا�سي������ة )الوطنية-اال�ستراكية( 

أّثرت في كل فل�سفته.  والت������ي بطريقة خفية ا

أّم������ا المدافعون عن »هايديغر«، من جهتهم،  ا

اأ�سدروه  ال������ذي  وف������ي الموؤلف الجماع������ي 

جدر- أو باالأ ول������ى )ا بعن������وان »هايديغ������ر باالأ

 Heidegger، à plus forte»)ح������رى باالأ

التحلي������الت  ه������ذه  دح�س������وا    ،raison
أنَّها ال عالقة  واعتبروها معاك�سة لفل�سفته وا

أي������ة عقيدة كانت، حت������ى اإّنهم اعتبروا  لها با

»هايديغر« »المقاوم الفكري« للنازية.

�لمناه�ض���ة  هايديغ���ر  ن�ض���و�س  ن�ض���ر 

لل�ضامية

في عام 2014م تعي������ن ن�سر »الكرا�سات 

ال�سوداء« حيث توجد فيها مقاطع مناه�سة 

لل�سامية كانت قد ن�سرت قبل ذلك. في كانون 

آدري������ان فران�س-  ول ع������ام 2013م ق������ام »ا االأ

الن������ور و�ستيفان زاكدان�سك������ي« بتحليل هذه 

المن�سورات. في الجل�سة الثالثة والثالثين في 

2014/1/18م من الموؤتمر المخ�س�س لفكر 

ألق������ى »جيرار غي�ست«  »مارت������ان هايديغر«، ا

Gérard Guest محا�سرة بعنوان 
»مواجه������ة فت������ح »الكرا�س������ات ال�سوداء« 

لهايديغر«.

هـــل كان »هايديغـــر« ذا فكـــر مناه�ـــش 

لل�سامّية)2(؟

اإنَّ ن�سر »كّرا�ساته ال�سوداء« يظهر المدى 

ال������ذي تو�سل اإليه في مناه�ست������ه لل�سامية. 

لقد اأطل������ق الجدل من جديد ح������ول التزام 

مر  »هايديغ������ر« بالنازية، فه������ل  يوؤثِّر هذا االأ

على مجمل اأعماله الفل�سفية ويبطلها؟

 ه������و الذي طرح 
)3(

اإّن������ه »بيت������ر ترافني«

أ�ستاذ في  »ق�سي������ة هايديغر« الجديدة، وهو ا

ألمانيا. اإنَّه اأحد اأف�سل  جامعة »فوبرتال« في ا

العارفين بفل�سفة »مارتان هايديغر«، ويتراأ�س 

منذ �سنين ع������ّدة عملية ن�سر اأعماله الكاملة 

وفق نظ������ام �سارم ج������داً كان الفيل�سوف قد 

عمال غير المن�سورة حتى  اأو�سى به. ففي االأ

اليوم ظهرت اإلى النور »الكّرا�سات ال�سوداء«: 

أ�سود )ومن هنا اأتت  اإنه������ا 34 كّرا�ساً بغالف ا

الت�سمية(، فيها اأكثر من األف �سفحة مكتوبة 

أع������وام 1930و1970م يعبِّر فيها  باليد بين ا

كثر حميمية. هذه  الفيل�س������وف عن اأفكاره االأ

�سدار والن�سر  الكّرا�سات هي حالي������اً قيد االإ

عب������ر الراين، ب������اإدارة ومراقب������ة »ترافني«، 

الذي قام �سخ�سي������اً في الوقت نف�سه بكتابة 

بح������ث �سغي������ر ح������ول الكّرا�س������ات ال�سوداء 

بعنوان »هايديغ������ر ومناه�سة ال�سامية« وقد 

تّمت ترجمته مبا�س������رة اإلى اللغة الفرن�سية. 

حوال  الموؤل������ف الذي ال يمكن بح������ال من االأ

اتهامه ب������� »مناه�سة هايديغ������ر« يظهر فيه 
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الطابع العنيف ف������ي مناه�سة ال�سامية عند 

أ�سه������ر فيل�سوف ف������ي الق������رن الع�سرين. اإنَّ  ا

انتم������اء »هايديغر« اإل������ى النازي������ة كان اأمراً 

معروفاً، لكن تداخ������ل مناه�سة ال�سامية مع 

فكره الفل�سفي كان حتى اليوم محط جدل.

التفا�سير

أنَّه قد تمَّ انتخ������اب »هايديغر«  �سحي������ح ا

رئي�س������اً لجامعة »فريبورج« ف������ي 21 ني�سان 

1933م، لكن������ه ا�ستقال من ه������ذا المن�سب 

نَّ 
أّكد الحقاً باأ ف������ي 23 ني�سان 1934م. وقد ا

مهامه كان������ت محدودة باأم������ور اإدارية بحتة 

وباإلق������اء بع�������س الخطاب������ات الموؤ�سفة التي 

حرى  أو باالأ ت�ستوج������ب الندم. بعد ا�ستقالته، ا

بعد اإقالت������ه لفقدانه الحظوة، خ�سع لرقابة 

طروحة  ال�سلط������ات النازية. وتلك كان������ت االأ

خذ بها في فرن�سا خ�سو�ساً من  الت������ي تمَّ االأ

ِقبل تلميذه »جان بوفِره«.

»هايديغـــر«  مـــع  ـــر  نفكِّ اأن  يمكـــن  هـــل 

ونعترف بما�سيه النازي؟

انطالق������اً من ع������ام 1980م وعى الراأي 

�سولي في التزام الفيل�سوف  العام الطابع االأ

بالنازية. وقد اأحدث كتاب الموؤلف الت�سيلي 

 
)4(

»فيكت������ور فاريا�������س« »هايديغ������ر والنازية«

ف�سيح������ة كب������رى: ه������ذا التلمي������ذ القدي������م 

نَّ انتم������اءه للنازية يعود 
أّكد باأ ل�»هايديغ������ر« ا

آم������ن بها طوال  لقناعات������ه ال�سخ�سية التي ا

ألم ينتم������ي منذ ع������ام 1920م اإلى  حيات������ه. ا

جمعيات طالبية وطنية ومناه�سة لل�سامية؟ 

نَّ »فاريا�س« كان مدعوماً من 
أ على الرغم من ا

أنَّه تم اعتباره  قب������ل »يورغن هابرما�س« غير ا

غير �سريف من قبل محبي »هايديغر«.

في محا�س������رة هايدلب������رغ )1988م( التي 

ناق�������س فيها ثالث������ة مدافعين ع������ن »هايديغر« 

وهم: »جاك ديّريدا«، و»فيليب الكو-البارت«، 

، هدفت اإلى 
)5(

لماني »هان�س جورج غادمير« واالأ

تو�سيح هذه الم�سائ������ل تحت �سغط من الراأي 

الع������ام: كيف ن�ستمر في التفكير مع »هايديغر« 

بعد اأن تمَّ االعتراف بما�سيه النازي؟

خ�������س اأ�سرَّ محّبوه  في فرن�س������ا على االأ

على ف�س������ل التزامه ال�سيا�س������ي عن اأعماله 

جيال قد  الفل�سفي������ة، حي������ث العديد م������ن االأ

أ�ستاذ فرايبورغ وهم: »جان-بول  تاأثروا بفكر ا

�سارتر«، و»موري�س ميرلو-بونتي«، و»اإيمانويل 

ليفينا�س«، و»ج. ديريدا« و»مي�سيل فوكو«...

وف������ي ع������ام 2005م وبعد اإع������ادة ن�سخ 

الدرو�س الت������ي كان يلقيه������ا »هايديغر« بين 

نَّ 
اأعوام 1933و1935م، تبّين ب�سكل موؤكد باأ

أ�س�س النازية  »هايديغ������ر« »قد اأدخل عم������داً ا

.)6(
والهتليرية في الفل�سفة«

نَّ توّجه الوجوديين 
أ ي »اإيمانويل فيه« ا فبراأ

ن�سانويي������ن الفرن�سيي������ن ل�»هايديغر« قد  واالإ

يديولوج������ي  �ساه������م باإخف������اء المحت������وى االأ

)النازي( المتغلغل �سراً في كل اأعماله.
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في  المغالطات  الهايديغري������ون  رف�������س 

عمال المعلم والتي  قراءة »اإيمانوي������ل فيه« الأ

. واعتبروا 
)7(

أ�سا�سي هي غير �سيا�سية ب�سكل ا

نَّ هايديغ������ر لم يكن يوماً اأح������د المفكرين 
أ ا

الرئي�سيين في النازية. هذا ال يمنع ما يقال 

أن������ه: اإنَّ الحدود بين التزام������ه ال�سيا�سي  ب�سا

واإنتاجه بداأت تهتز.

لكن اليوم عند قراءة الكّرا�سات ال�سوداء، 

أنَّه من غير الممكن اأن نف�سل باإحكام  يبدو ا

بي������ن الفل�سف������ة والعقي������دة ال�سيا�سي������ة عند 

 تظهر 
)8(

»هايديغ������ر«. بالن�سبة اإل������ى ترافني

فيها مناه�س������ة ال�سامية حت������ى في تعريف 

�سا�سي »للوج������ود«. وهو واإن لم  المفه������وم االأ

أنَّه قد  ي�س������ل اإلى تبري������ر المحرقة، غي������ر ا

نَّ »اليهودية العالمي������ة« »الموهوبة 
ب������اأ كتب 

لمان خارج  بالح�س������اب«، قد تنظم �سقوط االأ

»الوج������ود«. فبالن�سب������ة اإلى »ترافن������ي«، اإنَّ 

فيل�س������وف فرايبورغ قد ت������اهَ هنا في »ذهان 

هذياني« عن�سري.

ف������كار ال تحت������ل مجمل  مث������ل ه������ذه االأ

الكرا�سات ال�سوداء. بالن�سبة اإلى »جان-لوك 

ن »هايديغر«  نان�سي« هي ال تبطل عمل������ه الأ

يط������رح م�سائل كثيرة ح������ول الفكر، والوعي 

والتقني������ة. لكن ه������ل يمكن اأن يك������ون المرء 

������راً لمناه�سة ال�سامية  فيل�سوفاً كبيراً ومنظِّ

ف������ي اآن معاً وقد انتمى للحركة النازية؟؟ اإنَّ 

الفيل�سوفي������ن »اآالن بادو« و»برب������ارة كا�ّسان« 

������ه ينبغي »تدبر  أنَّ نَّ ذلك ممكن وا
يوؤك������دان باأ

المو�س������وع مع هذا الواق������ع«. لكن »ترافني« 

كتب يقول: اإذا نجا فكر »هايديغر« وا�ستمرَّ 

بعد اكت�ساف كّرا�ساته، �سيظّل هذا �سحيحاً 

لكنه �سيبقى م�سوهاً.

في كّرا�سات������ه ال�سوداء، طّور »هايديغر« 

حجج������اً عن�سري������ة، مناِه�س������ة لل�سامي������ة 

ومناِه�س������ة للحداث������ة. ه������ذه الكّرا�س������ات 

ولى عن تاأ�سيرات  تك�سف النقاب للم������رة االأ

مناِه�سة لل�سامية ب�س������كل وا�سح في اإنتاج 

ن »هايديغر« نف�سه  الفيل�سوف المن�س������ور الأ

قد اأ�س������رَّ على ن�سر ه������ذه الكّرا�سات: بعد 

قل  الحرب اأعاد هايديغر كتابة ن�سو�سه االأ

التبا�س������اً واإثارة للجدل وان�سحب من الحياة 

العامة. وقامت عائلت������ه ونا�سرو كتبه بمنع 

الو�س������ول اإلى ملفاته حت������ى اليوم. لكنه قد 

خط������ط قبل وفاته لظه������ور اأعماله الكاملة 

بترتيب تدريج������ي. فظهر عام 2001م ن�س 

بعنوان: »اال�ستئ�سال الكامل لعدو الداخل«؛ 

والي������وم يعلنون عن ت�سعة اأجزاء تجمع فيها 

الكرا�س������ات ال�س������وداء. م������ا ن�س������ر اأوالً هي 

طروحات هتلر وروزنب������رغ حول »ال�سيطرة 

اليهودية على العالم«.

والمفارق������ة انَّ هايديغر تجاوز الهتلرية 

بتجذيره الميتافيزيقي لمناه�سة ال�سامية. 

ال�سورة الدرامية الت������ي يقدمها عن العالم 

المعا�س������ر وعن الحداث������ة العلمية والتقنية 
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أ�سا�س������ي بمفهومه لليهود  مرتبطة ب�س������كل ا

وب�سيطرة »اليهودية العالمية«:

»العال������م المتيه������ود يظ������ل ف������ي ن�سيان 

ّن اليهود لي�س لهم  »الوجود«، لي�س فق������ط الأ

جن�سية وهم عالميون م������ن اأجنا�س مختلفة 

ولي�������س لهم وجود اإن�سان������ي خا�س ومتموقع 

في زمان وم������كان معيني������ن Dasein، فهم 

ن الحداثة قد  محروم������ون من العالم؛ لكن الأ

ت������م ال�سيطرة عليها »بموهبتهم في الح�ساب 

والم�ساوم������ة« وعالم الح�س������اب هذا يتطلب 

الريا�سيات وي�ستند اإلى نماذجها المتج�سدة 

واقعي������اً بتقنية علم التوجي������ه. وانت�سار غير 

م�سبوق لل�سخ�سي������ة النمطية الحقودة كاٍف 

نَّ العلم 
أ دانة العالم الحديث وللتاأكيد على ا الإ

أداة لليهود. لهذا ال�سبب  ال يفكر بل اأ�سحى ا

أب������دى هايديغر حيادية ن�سبي������ة فيما يتعلق  ا

بالعن�سري������ة البيولوجية، لك������ون البيولوجيا 

ه������ي اأي�ساً علم ق������د تيهود وتل������وث كالعلوم 

خرى«. االأ

������ه انتمى للحزب  أنَّ ن كنا نعلم با اإل������ى االآ

������ه ق������د اأ�سبح عمي������د جامعة  أنَّ الن������ازي، وبا

»فرايب������ورغ« منذ عام 1933م، لكن ال يوجد 

أثر مثبت ومبا�سر لمناه�سة ال�سامية في  اأي ا

قوال المنقولة، ومرجع  اأعماله عدا بع�س االأ

اأو مرجعي������ن م�سك������وك فيهما ف������ي ر�سائله 

)اإح������دى هذه الر�سائل ق������د حررها لزوجته 

نَّ في 
أ م�سيراً اإلى »يْه������َودة الجامعة«(. غير ا

نَّ ذلك يتعلق ب�12 
أ هذه الكّرا�سات )حتى لو ا

�سفح������ة فقط من اأ�س������ل 1000 �سفحة في 

المجمل( قد دخل في المو�سوع مثيراً الدور 

المفتر�������س الخف������ي الذي تلعب������ه »اليهودية 

العالمية« في ق�سايا العالم.

لقد ت������مَّ لفت������رة طويل������ة ف�س������ل التزام 

الفيل�سوف ال�سيا�سي ع������ن نتاجه. هل يبقى 

ه������ذا الو�سع عل������ى ما هو علي������ه بعد قراءة 

كّرا�ساته؟؟

نَّ 
أ م������ن الموؤكد وب�سكل ال يقب������ل الجدل ا

»هايديغ������ر« قد اأدخل ف������ي كرا�ساته عنا�سر 

مناه�س������ة ال�سامي������ة و�سّمنه������ا ف������ي فكره 

الفل�سفي. نجد ذلك في حالة مو�سوع »تاريخ 

نَّ 
الوج������ود«: فهو قد كتب وفي وقت مبكر باأ

لم������ان �سيحقق������ون وجودهم ف������ي »ارتقاء  االأ

نَّ ه������ذا ال�سعب قد 
أ وح������دة ال�سع������ب«، غير ا

تمَّ تعريفه �ساعرياً )بالع������ودة اإلى فريدريك 

هولديرلين( ولي�س بالعرق )العن�سر(. وهذا 

نَّ 
ما جعل الفال�سفة الهايدغريين يعتبرون باأ

لي�������س لفكره اأي �سيء م�سترك مع العن�سرية 

النازية على الرغم من ارتباطه باأر�س الوطن 

أنَّه  الذي ولد فيه وبفك������رة الجرمانية. غير ا

نَّ مثل 
د بدقة باأ في الكّرا�سات ال�سوداء، يحدِّ

هذا »االرتقاء« �سيح�سل بعد تجاوز الحداثة 

التقني������ة وبع������د الهجرة م������ن الموطن والتي 

يكون »اليهود« هم الم�سوؤولون عنها تحديداً. 

نَّ اليهود 
اإ�ساف������ة اإلى ذل������ك، فهو يعتبر ب������اأ
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أ العرق البيولوجي- على  يتحركون وفق مبدا

������ه يرف�س اعتبار ذل������ك �سبباً  أنَّ الرغ������م من ا

للت�سرفات الفردي������ة والجماعية.  أ�سا�سي������اً  ا

أراد اأن ي�سطف بعيداً عن مناه�سة  وبذلك ا

�سل������وب النازي ال������ذي و�سفه  ال�سامي������ة باالأ

 :
)9(

بال�»�سوقي« )مقابلة مع »جان-كلود مونو«

أي�س������اً«(. وهذا يتطابق  »كان ينتقد النازية ا

أنَّه لم يتخذ في حياته  وين�سج������م مع الواقع با

موقفاً مناه�ساً لل�سامية في العلن حتى في 

نَّ كل الظروف الموؤاتية 
أ الفترة النازية م������ع ا

كان������ت تتيح ل������ه ذلك بل تدع������وه اإليها. بعد 

ع������ام 1934م، لم يكتِف فق������ط باالن�سحاب 

م������ن الحياة العامة، بل ل������م يتواَن عن انتقاد 

النازية التي اعتبرها وكاأنها �سكل تام ومنجز 

. فهو اإذاً مناه�س لل�سامية وقد 
)10(

للعدمي������ة

تمَّ اإف�س������اده بالعقيدة النازي������ة، لكن مزيجه 

الغري������ب في قبول وا�ستبع������اد عقيدة الرايخ 

الثالث يبطل براأي »نظري������ة اإيمانويل فيه«، 

نَّ »هايديغر« قد اأدخل النازية في 
القائلة باأ

.
)11(

الفل�سفة الغربية

قطاب التي اأثرت ب�سكل  يبقى مارتن من االأ

كبير على اأهم المدار�س الفل�سفية في القرن 

الع�سري������ن وخا�سة الوجودي������ة، والتاأويليات، 

أو التفكيكي������ة، وما بعد  وفل�سف������ة النق�������س ا

أع������اد هيدجر توجي������ه الفل�سفة  الحداث������ة. ا

�سئل������ة الميتافيزيقية  الغربية بعي������داً عن االأ

ب�ستمولوجية، ليطرح  �سئلة االإ والالهوتية واالأ

أو  أ�سئلة نظري������ة وجود الكائن ا عو�ساً عنها ا

أ�سئلة تتركز  نطولوجيا(، وهي ا علم الكائن )االأ

.)Dasein( أ�سا�ساً على معنى الكينونة ا

ويع������د كت������اب »الوجود والزم������ان« الذي 

�سدر عام 1927م م������ن اأهم ماكتب هيدجر 

ف�سل  في الفل�سف������ة، حيث يعتبر المدخل االأ

لق������راءة الفل�سفة الهيدجري������ة، اإذ و�سع فيه 

�سا�س������ات والمنطلق������ات العام������ة لفل�سفته  االأ

الخا�سة، و�سعى من خالله اإلى التخل�س من 

يديولوجي-ال�سيا�سوي  مرحلة التوظي������ف االأ

والقطع  وهموم������ه،  ن�س������ان  االإ الهتمام������ات 

م������ع مرحلة تطوي������ق اأفقه باأن�س������اق �سمولية 

م�سيطرة، وذلك بهدف اإقامة نظرية متكاملة 

ولية  حول الوجود من خالل و�سف مادته االأ

اأال وهي الكائن.

ف������ي درا�سته للوج������ود والع������دم، انطلق 

هيدج������ر من درا�س������ة الموج������ود )الذي هو 

ن�س������ان( لدرا�سة ماهي������ة الموجود، حيث  االإ

ن�سان هو كائن موجود في العالم،  يرى باأن االإ

أنه يتواجد �سمن الوجود المادي  ومعنى ذلك ا

�سياء  �سياء العالم، لكنه يختلف عن هذه االأ الأ

بتميزه بخ�سو�سيات ومنها ذاتيته وفرديته، 

أنه يتواجد م������ع ذوات اأخ������رى ت�سبهه  كم������ا ا

وتختل������ف عن������ه؛ اأي اإن الذات لي�س������ت ذاتاً 

م�ستقلة تمام اال�ستقالل، بل على العك�س من 

ن�سان  ذلك هي تتواجد مع ذوات اأخرى؛ فاالإ

ح�سب هيدجر يتمي������ز بوجودين: وجود في 
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خري������ن، اإذ ق�سم هذين  العالم ووجود مع االآ

الوجودين اإلى الوج������ود الحقيقي، والوجود 

الزائف.

وقد اأو�سح هيدجر فيما يخ�س ت�سنيفه 

خرين يتجلى في  للوج������ود باأن الوجود مع االآ

ن������ا الموجود في العال������م يعي�س بين  كون االأ

مكانات  خرين، ويمتل������ك من االإ �سياء واالآ االأ

والطاق������ات ما يمكن������ه من رب������ط عالقات 

اإيجابي������ة مع العالم الخارج������ي، ومن تقا�سم 

خرى، مو�سحاً  وجوده مع غيره من الذوات االأ

أنه على الرغم من هذه القدرات التوا�سلية  ا

الت������ي يمتلكها الفرد ف������ي عالقته الوجودية 

خر، اإال اأن هذا الوجود يحمل وجهين  مع االآ

خر اإيجابي،  متناق�سي������ن، واحد �سلب������ي واالآ

�ساليب الت������ي ينهجها الفرد  وذلك تبع������اً لالأ

يجابي  في حيات������ه، حيث يعتبر الجان������ب االإ

�سلوب  أ�سلوب������اً اأ�سي������اًل وي�سكل نقي�س������ه االأ ا

الزائ������ف. اإذن، فالوجود الحقيقي، على حد 

ن�سان  ق������ول هيدج������ر، ينطلق من تحم������ل االإ

لم�سوؤوليات������ه واختياراته وقدرته على اتخاذ 

و�ساع والظروف  القرارات بوعي كام������ل باالأ

التي تحيط به.

ف������ي ذلك الزمن وف������ي الجبال ال�سوي�سرية كانت دافو�س �سهيرة ب�سيء مختل������ف عن المنتدى العالمي الذي   -1

ي�ستقب������ل اليوم في �سهر كان������ون الثاني من كل عام »اأقوياء« هذا العالم. ه������ذه القرية ال�سغيرة وهي مكان 

وروبي������ة. وفي عام 1929م  �سهي������ر للنقاهة واال�ست�سف������اء كانت ت�ستقبل �سخ�سيات م������ن الطبقة المثقفة االأ

ألمانيي������ن من كبار الفال�سفة. ال�سحافة  ا�ستقب������ل الفن������دق الكبير في دافو�س مواجهة عامة بين فيل�سوفين ا

نَّ خلف ماورائيات كانط هناك 
أ كلها اجتمعت لتح�سر الجدال المخ�س�س ل� »ماورائيات كانط«. وهي تعلم ا

أكثر اأهمية هي المق�سد. م�سائل اأخرى ا

Heidegger, une pensée antisémite ؟ هل كان هايدغر ذا فكر مناه�س لل�سامّية؟ مقال ن�سر في   -2

ن�ساني������ة )الفرن�سية(. اأقوال واأفكار جمعها  ول 2014م في مجلة العلوم االإ الع������دد رق������م 265 ل�سهر كانون االأ

.Propos recueillis par Régis Meyran ريجي ميران

3- Peter Trawn. 

.Victor Farías, Heidegger et le nazisme, Verdier, 1987 ،فيكتور فاريا«، »هايديغر والنازية«، فيرديه«  -4

محا�سرة هايدلبرغ )1988م(: الم�ستوى الفل�سفي وال�سيا�سي لفكره:  -5

Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer et Philippe Lacoue-Labarthe, La Conférence 

de Heidelberg (1988). Heidegger: portée philosophique de sa pensee, Lignés,2014.

الهوام�ش
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اإيمانويل فيه، هايدلبرغ، اإدخال النازية في الفل�سفة:  -6

Emmanuel Faye، Heidegger، l’introduction du nazisme dans la philosophie. 

Autour des séminaires inédits de 19331935-, Albin Michel, 2005.

7- Collectif, Heidegger à plus forte raison, Fayard, 2007.
بيتر ترافني، هايديغر ومناه�سة ال�سامية. حول الدفاتر ال�سوداء:  -8

،Peter Trawny, Heidegger et l’antisémitisme. Sur les « Cahiers noirs », Seuil, 2014.
9- »ج������ان- كلود مون������و«    مجاز ودكتور في الفل�سف������ة، ومدير البحوث في مركز البح������وث، ترجم مع »جوليا 

كري�ست« كتاب »بيتر ترافني« )هايديغر ومناه�سة ال�سامية(:

Jean- Claude Monod Agrégé et docteur en philosophie, directeur de recherches au 

CNRS, il a traduit, avec Julia Christ, le livre de Peter Trawny, Heidegger et l’antisémitisme 

)Seuil,2014(.

طالق. اأو نظرية تنكر القيم االأخالقية. أّنه لي�س يوجد �سيء على االإ ر ا 10- عدمية: نظرية تقرِّ

11- اأفكار واأقوال جمعها ريجي ميران.
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- المو�سوعة الحرة، فران�سوا را�ستييه:

François RASTIER Directeur de recherches, CNRS, Paris
ن�سانية. - مجلة العلوم االإ
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كاتب وناقد و�سحفي. ❁

نحو علم نف�س ف�ضائي

ديب علي ح�سن

❁

عالم مر�ض الع�صر وطاعونه  إذا كان الإذا كان الإ اإ

اابق، فاابق، فاإنه  ابق، فصابق، فص صلى ذلك في عدد �صلى ذلك في عدد � رنا صرنا صرنا اإ ص�ص� أ كم������ا ا

م������ن الطبيع������ي اأن نبحث ع������ن دواء لهذا 

نا صنا صنا  صننا ل�صننا ل� الداء الذي فتك بنا قبل غيرنا، لأ

باب الوقاية صباب الوقاية صباب الوقاية  ص�ص� أ ن ا مح�صنين كما يجب، ولأ

غير كافية بل هي معدومة، وربما لن تجد 

ذرة واحدة منه������ا، ولكن هل يعني هذا اأن 

ضئ�ضئ�ض؟ ْلم ونيْئ�لم ونيئ�لم ونيْ لم ونيصلم ونيص صت�صت� ت�صت�ص صن ن�صن ن� أ علينا ا

ضا�ضا�ض ا�صا�ص ص�ص� ابالتابالتاأكي������د: اإنَّ الوقاي������ة ه������ي الأ

وي، صوي، صوي،  صو ع�صو ع� أ ي صي صي ا صي مر�������ض نف�صي مر�������ض نف� فاء من صفاء من صفاء من اأ صلل�صلل�

ت فعالصت فعالصت فعاًل فردي������اً خال�صاً في  صوالوقاي������ة لي�صوالوقاي������ة لي�

مواجه������ة المر�ض الطاعوني ال������ذي يجتاح 

إحياتنا، بل هي عمل فردي ين�ضوي في �إحياتنا، بل هي عمل فردي ين�ضوي في �إطار 

ات فكرية وعلمية ضات فكرية وعلمية ضات فكرية وعلمية  ض�ض� �ض�ض ض�ض� �و�وؤ وعمل جماعي تقوده موعمل جماعي تقوده م
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وباحثون في علم االجتماع والفل�سفة والنف�س 

وحت������ى الطب النف�سي، منطلق������ة من الواقع 

ه وتعم������ل من سه وتعم������ل من سه وتعم������ل من اأجل  ساالجتماعي ال������ذي تعي�ساالجتماعي ال������ذي تعي�

توفير الوقاية والعالج له.

كل ولون سكل ولون سكل ولون  سلف �سلف � اهذا الطاعون القادم باهذا الطاعون القادم باأ

أ�ساليب������ه الخبيثة، وغاياته  يج������دد كل يوم ا

نجازات  باالإ واأهدافه، يبداأ جمياًل مزهواً 

وته سوته سوته  سو �سو � أ أثي������ره، ا الت������ي ينقلها اإلين������ا عبر ا

ورته، وحبره، وهو في ع�سله يخبئ ما سورته، وحبره، وهو في ع�سله يخبئ ما سورته، وحبره، وهو في ع�سله يخبئ ما  سو�سو�

ر الذي ينهي سر الذي ينهي سر الذي ينهي  سد من الفت������ك المبا�سد من الفت������ك المبا� د من الفت������ك المبا�سد من الفت������ك المبا�س س�س� أ ه������و ا

سخا�سخا�س، لكنه هنا  خا�سخا�س س�س� أ اأو عّدة ا اساساً واحداً سخ�سخ� خ�سخ�س س�س�

ايتكاثر ب�سرع������ة مذهلة تايتكاثر ب�سرع������ة مذهلة تاأتي نتائجها على 

سر�سر�س الواقع من خالل غريزة القطيع التي  اأ

وب ولم ت�ستطع سوب ولم ت�ستطع سوب ولم ت�ستطع  ستفتك بنا من كل حدب و�ستفتك بنا من كل حدب و�

ري ونظريات سري ونظريات سري ونظريات  سكل نظريات علم النف�س الب�سكل نظريات علم النف�س الب�

قلها لدينا سقلها لدينا سقلها لدينا  سو ت�سو ت� أ ال�سل������وك اأن تعدل منه������ا ا

مر اأن  ع������راب، والغريب ف������ي االأ نح������ن االأ

ن  ن سن سّ سن يح�سن يح� أ العال������م كله تغي������ر وا�ستط������اع ا

مجتمعاته ويحمي قيم������ه اإال نحن العرب 

حراوي������ة المت�سعة سحراوي������ة المت�سعة سحراوي������ة المت�سعة  سفي هذه الدائ������رة ال�سفي هذه الدائ������رة ال�

يء سيء سيء اإال الح������ب والقدرة على العمل  سلكل �سلكل �

والعط������اء والبناء، عل������ى الرغم من كل ما 

مررن������ا به من تج������ارب ومواقف يجب اأن 

غولون سغولون سغولون  س�سف م�س�سف م� التك������ون عظة لنا، لكنن������ا لالتك������ون عظة لنا، لكنن������ا لالأ

إعنه������ا، ونعود اإليها م������رة ومرات ونقع في  إعنه������ا، ونعود 

الحفرة ذاتها، ونريد الخروج �سالمين، بعد 

أننا وقعنا في الم�سيدة لكننا  اأن نكت�س������ف ا

نكرر الفعل ذاته.

ن�ساني  واإذا م������ا عدنا قلياًل اإلى تراثنا االإ

�سيل ي������وم كان للعرب عولمتهم الفا�سلة،  االأ

وكان������وا �سادة العالم و�سن������اع الثقافة واللغة 

أيام ازدهار الدولة  والمعرفة والعل������م، اأعني ا

ندل�س،  العربية من ح������دود ال�سين اإل������ى االأ

وكانت ال�ساع������ة التي اخترع������ت في ع�سر 

ه������ارون الر�سي������د واأهديت اإل������ى اأحد ملوك 

الغرب، يوم ذاك ظه������رت بكل و�سوح معالم 

مر  العالج النف�سي الحقيقي، واإن لم يكن االأ

مق�سوداً حقيقًة وفعاًل، وعلى الرغم من اأن 

مر فيه ت�سبيه مب�سط، فاإن علينا اأن نقارن  االأ

ن  بي������ن ما كان وما ح�سل، وم������ا هو كائن االآ

وما هو حا�سل.

في الع�سر العبا�سي، حيث كانت الدولة 

العربي������ة بوتق������ة تن�سهر فيه������ا كل مظاهر 

أ�سميناه  الح�سارة والعل������وم والثقافة، بم������ا ا

العولمة الموؤن�سن������ة، رافقت هذه الح�سارية 

مرا�������س االجتماعية، وكانت  الكثير م������ن االأ

مظاهر ذلك جلي������ة وا�سحة، جلية منذ بدء 

موي و�سوالً اإلى  ثورة الترف ف������ي الع�سر االأ

العبا�س������ي، ويمك������ن اأن نقف عل������ى مظاهر 

وا�سع������ة لجوان������ب ذل������ك في كت������اب �سوقي 

موي،  �سيف: التطور والتجديد في ال�سعر االأ

ما نري������د الو�سول اإليه اأن ه������ذه الحالة من 
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القف������زات الح�سارية رافقها اأي�سا �سيء من 

مرا�������س االجتماعية التي ا�ستدعت وجود  االأ

عالج نف�سي حقيقي، و�سواء ر�سينا اأن ن�سبه 

مر  عالم اأم ال فاإن االأ ال�سعراء ونتاجه������م باالإ

أنن������ا اأمام ح������االت مر�سية فيها  ي������دل على ا

المر�س النف�سي، بدءاً من الع�ساق وجنونهم 

ونفثاته������م ال�سعرية المن�سكبة على �سكل بوح 

�سّكل نوع������اً من التفريغ عم������ا ي�سطرم في 

قلوبهم و�سوالً اإلى االنحرافات ال�ساذة التي 

قادت اإليها النتوءات الناجمة عن المظاهر 

الح�سارية.

ط������ار ال يمك������ن اأن نغادر  وفي ه������ذا االإ

ول������ى التي بداأت مع �سهرزاد  رها�سات االأ االإ

أل������ف ليلة وليلة،  وحكايته������ا مع �سهريار في ا

التي هي نتاج عرب������ي وعالمي غير معروف 

الم�سدر والتاأليف تماماً، �سهريار المري�س 

نف�سي������اً، الوال������غ بدماء الن�س������اء �سهوة وقتاًل 

وفتكاً، و�سه������رزاد، اأول طبيبة نف�سية، تعالج 

مري�ساً عبر تعديل ال�سلوك، والعالج المديد 

ل������ف ليلة وليل������ة وكل ليلة فيها  الم�ستم������ر الأ

حكاي������ة، وكل حكاية ت�سدن������ا اإلى ما بعدها، 

وكاأننا اأمام محط������ة تلفزيونية تبث م�سل�ساًل 

بحلقات كل واح������دة تف�سي منها اإلى جديد 

هو بدوره يقود اإلى ما هو اأكثر جدة وجاذبية، 

�سه������رزاد اأم�سكت بمفاتي������ح �سهريار وحلّت 

خرى وكانت اأول معالجة  عقده واحدة تلو االأ

نف�سية من اأمرا�س المجتمع والح�سارة التي 

نجمت عن اأول عولم������ة اإن�سانية في العالم، 

فاإذا كان������ت العولمة الموؤن�سنة قد قادت اإلى 

مرا�س فم������ا بالنا ونحن اأمام عولمة  تلك االأ

متوح�س������ة طاغية فاتكة فيه������ا كل لحظة ما 

هو جديد؟

اأّولي: − ت�سخي�ش 

عالمي كل �سيء،  تداخل في الم�سهد االإ

فم������ا من مظهر م������ن مظاه������ر التوا�سل اإال 

وهو عملية اإعالمية تحم������ل ر�سالة اإعالنية 

أو ثقافية اأو فكرية ق������د تنا�سبك اأوالً، لي�س  ا

هم  أب������داً، لكن االأ المهم كي������ف تر�سل اإليك ا

خرين،  أننا متلقون لكل ر�سائل االآ اأن نع������رف ا

أي�س������اً لر�سائل اإعالمية،  كما نحن مر�سلون ا

ولكل ر�سال������ة حدود ثالثة المر�سل والمتلقي 

أو الم�سمون، ولكن ما النتائج التي  والر�سالة ا

تحملها وتري������د اأن ت�سل، وهل هي متوافقة 

مع القيم الثقافية واالجتماعية التي يحتفي 

بها المجتمع؟

أم������ام طغي������ان المحمول  الي������وم نح������ن ا

والهاتف والتلفزي������ون، ومواقع التوا�سل 

االجتماع������ي، تطبيقاتها م������ع المحمول 

ال������ذي يجعلك ف������ي عالم ن������اء واأنت مع 

الجمي������ع وال اأحد يدري بما تق������وم به وما 

تفعله، وليك������ن حديثنا اأوالً عن مواقع التوا�سل 
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االجتماع������ي التي يمكن ب������كل ب�ساطة اأن نقول 

اإنه������ا �سالح ذو حدي������ن، واإنها مواق������ع التفكك 

االجتماعي، وهي لي�ست في مجتماعتنا العربية 

أداة م������ن اأدوات التف������كك والتف�سخ وباعثة  اإال ا

مرا�س التي ال يمكن البرء منها ب�سهولة. االأ

− مواقع التوا�سل:

ت�س������كل مواق������ع التوا�س������ل االجتماع������ي 

مرا�س الناجمة عن  حلقة اأولى ف������ي ن�سر االأ

أولها  عالمي، ولعل ا الطغيان والطاع������ون االإ

كثر  خط������ر واالأ وف������ي مقدمته������ا المر�س االأ

قدرة عل������ى نخر المجتم������ع وتدميره، اأعني 

بذل������ك الفردي������ة المتوح�س������ة المنفلت������ة من 

�سرة والبيت والعمل والزمالء وهي  اإط������ار االأ

خر عبر  الغارق������ة في وهم التوا�سل م������ع االآ

عالم افترا�سي، ففي عالم الفي�سبوك �ستجد 

�سماء والعناوين التي تدلل على اأن  ع�سرات االأ

أ�سكاالً مر�سية ينعك�س  الفردية هذه اتخذت ا

أنا مالك/  أ: ا خطرها عل������ى الجميع، ف�ستقرا

مير/ عا�سق  وح������دي/ ال اأحد ي�ستحقني/ االأ

حزان/ وم������ا اإلى ذلك من  الوح������دة/ ليل االأ

أ�سماء تدل وت�سي بالكثير من ت�سخم الذات  ا

المر�س������ي، وثم������ة مظهر اآخر م������ن مظاهر 

التف�س������ي المر�سي له������ذه المواقع تجده من 

خ������الل انت�سار �سفحات ت������دل على تحطيم 

هانة،  نف�سية المتوا�سل ووقوعه في عالم االإ

�سفح������ات العبودية وعناوي������ن يخجل المرء 

�سارة اإليها  اأحياناً من ذكرها ولكن البد من االإ

مثل: الما�ست������ر والما�سترز وخادم ال�سيدات، 

وكل������ب فالنة وكلبة ف������الن، وم������ا اإن تنت�سر 

)مو�سة( ظاهرة ما على المواقع حتى تنت�سر 

انت�سار النار في اله�سيم، ومن خالل متابعة 

ور�سد الكثير من المواقع تجد اأن اأ�سحابها 

ينتمون اإل������ى بقعة جغرافي������ة وا�سعة ولكنها 

و�سط و�ستجد اأن  محددة بمنطقة ال�سرق االأ

ولى من  فريقي يحتل المكانة االأ ال�سم������ال االأ

عالن ع������ن مكان الموقع، يلي ذلك  خالل االإ

الباك�ست������ان واأفغان�ستان، وف������ي مرتبة ثالثة 

ول������ى في و�سع �سور  الهن������د، اأما المرتبة االأ

اإباحية كغ������الف للموقع تحتل بلدان الخليج 

ول������ى طبعاً في مقدمتها  العربي المرتبة االأ

أ�سماء وهمية  ال�سعودية، والمالح������ظ وجود ا

أي�س������اً تحم������ل دالالت واإيح������اءات جن�سية،  ا

وال يعن������ي هذا اأن بع�سهم ل������م ي�سجل ا�سمه 

الحقيق������ي ورقم هاتفه واأن بع�سهن لم ت�سع 

الرقم وال�سكايب والثمن المطلوب للتوا�سل، 

تحويل الر�سيد وما اإلى ذلك.

ولية كهويات  واإذا كانت هذه المظاهر االأ

لل�سفحات تقدم هذه الدالالت على االنغما�س 

ف������ي عال������م �سفلي يظن������ه الكثي������رون حرية 

أو اجتماعي،  وتنفي�س������اً لحاالت كبت جن�سي ا

فكيف بنتائج هذه المواقع على اأر�س الواقع 
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م������ن حيث انت�س������ار الطالق، وارتف������اع ن�سبة 

مرا�س  االنحراف والتحر�س، وما في قائمة االأ

الجن�سية من مف������ردات، ناهيك عن المواقع 

خرى المخ�س�سة لن�سر الفكر المتطرف،  االأ

م������ن االجتماعي  واإث������ارة ق�ساي������ا تم�������س االأ

والثقافي والبيئي والعلمي.

ربما يقول اأحد ما: هذه المخاطر ذاتها 

عالمي الف�سائي،  نجده������ا في الطغي������ان االإ

بالتاأكيد هي ذاتها لكنه������ا هنا اأكثر خطورة 

أ�س������د فتكاً، فاأنت ف������ي الموقع االجتماعي  وا

وحيد بمفردك، تتفاعل تتوا�سل، باأي لحظة 

تريده������ا، وت�سع������ر اأنك ح������ر، ال اأحد يراك، 

آخ������ر يتفاعل معك نقا�ساً وقوالً  وثمة طرف ا

و�سوتاً و�سورة اأحيان������اً، يعني اأنك في عالم 

ي�ستلب������ك من حيث ت�سع������ر اأو ال ت�سعر، على 

عك�س ذلك في الب������ث الف�سائي التلفزيوني 

فقد ال تكون وحيداً، وربما ثمة من يراقبك 

هل، فقد يغير المحطة اإذا لم يعجبه  من االأ

البرنامج الذي ت�ساه������ده، وت�سعر ب�سيء من 

حراج والخجل. االإ

ه������ذه الملوث������ات التي ه������ي بالمح�سلة 

مخ�سب������ات الفردية والموج������ه نحو التمرد 

ن�ساني������ة الت������ي تعي�سها في  عل������ى القي������م االإ

مجتمعك، ال تنتج م������ن فراغ، وال ت�سب في 

أنفق الماليين على اإن�سائها  محيط ناء، فمن ا

وو�سعها اأمامك لم يفعل ذلك كرمى عينيك، 

ب������ل يخطط للح�ساد الذي ه������و في الغالب 

ح�ساد �سيا�سي ناتجه تدمير القيم والثقافة 

والح�سارة، وم������ن ثم االنغما�������س في دائرة 

االنح������الل، وبالتالي تف������كك المجتمع وقتل 

بداع، وبالتالي  روح المقاومة والمواجهة واالإ

أم������ام مجتمع الرخوي������ات التي ال  اأ�سبحن������ا ا

تعرف اإلى اأي اتج������اه يمكنها اأن ت�سير وفي 

ح������وال ترمى باأقرب حاوية قمامة  اأح�سن االأ

بعد اأن تفقد هيكلها العظمي.

مرا�س  واإذا كن������ا ق������د تحدثن������ا ع������ن االأ

الج�سدي������ة والنف�سي������ة التي تنج������م عن هذا 

�سارة اإل������ى اأمرا�س  دمان، فالب������د من االإ االإ

اأخ������رى ترافقها ولم ينتبه اإليه������ا الكثيرون، 

وهي في المح�سل������ة اأمرا�س معرفية ت�سب 

خرى، وال تقل خطورة  مرا�س االأ في ماآل االأ

أبداً. عنها ا

في العالم االفترا�سي يالحظ اأن اأمرا�س 

كثر انت�س������اراً، وتزدهر ب�سرعة،  اللغة هي االأ

ال ب������ل ربما تنمو باأ�سرع مما ينمو به الفطر، 

فمن المالحظ اأن تحطيم البنية اللغوية اأمر 

بات واقعاً، فمن يكتب على مواقع التوا�سل 

لكترونية  االجتماعي وحتى على المواقع االإ

ي�ستهي������ن باللغ������ة اإمالء وقواع������د ومفردات 

و�سياغة جملة، فال يهم اإن اأهمل حرفاً من 

أو الزال  الحروف وو�سع الدال مكان الذال، ا

مكان ال������ذال، وتنت�س������ر م�سطلحات غريبة 
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�سارة  أب������داً، وهنا البد م������ن االإ ال معن������ى لها ا

�ست������اذ ن�سيم خوري المعنون ب�:  اإلى كتاب االأ

عالم العربي وانهيار ال�سلطات اللغوية(  )االإ

ال�سادر ع������ن مركز درا�سات الوحدة العربية 

ف������ي بيروت وفيه اإ�ساف������ات واإ�ساءات هامة 

مر، يرافقها طغيان العامية  جداً حول هذا االأ

باأ�سواأ حاالتها، مع اأن بع�س الباحثين العرب 

أ�ساروا اإلى اأن الف�سائيات العربية  كانوا قد ا

ربما تكون عاماًل من عوامل توحيد اللهجات 

و�سهرها في بوتقة واحدة ت�سب في خدمة 

اللغة الف�سحى.

خطاء  واإذا ما اأ�سفنا اإلى ذلك انت�سار االأ

المعرفي������ة والعلمية وغير ذل������ك فنحن اأمام 

كارث������ة حقيقي������ة واأمرا�س �ستى تق������ود اإلى 

مرا�س  الف�سام الذي هو اأول مظاهر هذه االأ

النف�سية والفكرية.

− علم نف�ش ف�سائي

اإذا ج������از لن������ا اأن نق������ول: اإنَّ الر�سال������ة 

عالمية هي ريح تحمل معها وفي طياتها  االإ

أكانت  أنواع البذور القابلة للحياة، �سواء ا كل ا

نباتات �سيئة اأم مثمرة، وهي طبعاً �ست�سعها 

ر�س الت������ي تالم�سها، ولكل اأر�س اأن  على االأ

أو ما ينا�سب تربتها، فاإن هذا  تنبت ما ت�ساء ا

يعني الدواء من جن�س الداء، وعلى هذا فاإن 

العالج عام و�سامل وكامل، هو عالج �سلوكي 

يبداأ من ر�سالة اإعالمية اأخرى م�سادة تقوم 

بما يجب اأن تقوم به، عالج �سلوكي لي�س بعيداً 

عن������ه ما طرحه �سكينر في كتابه )تكنولوجيا 

ن�ساني(، ح������ول التدجين واإعادة  ال�سلوك االإ

ن�سان بموا�سفات ما، فاأنت كمعالج  اإنتاج االإ

نف�سي مهمتك اإعادة مري�سك هذا اإلى قيمه 

التي غادرها وهنا تب������داأ عملية البحث عن 

آليات الفعل هذا. ا

الدكت������ور ح�سن مظفر ال������رزو في كتابه 

الهام جداً والذي اأتى تحت عنوان: )الف�ساء 

المعلومات������ي(، يف������رد ف�س������اًل للحديث عن 

علم النف�������س الف�سائي )اإذ يرى اأن التقنيات 

الغا�سمة التي طرحتها ال�سناعة المعلوماتية 

وزيادة حجم امتداد الف�ساء الرقمي في جل 

مف������ردات حياتنا المعا�س������رة، �سوف ت�ساهم 

في ت�سكيل دائرة وجود افترا�سي تلف دائرة 

الوجود التقليدي، لتتحول الحياة اليومية اإلى 

مفردة من مفردات وج������ود افترا�سي �سامل 

ي�ستوعب جل مفردات حياتنا في الم�ستقبل، 

ويخل�������س اإل������ى القول: هذا ويمك������ن اأن يعد 

الف�ساء الجديد بيئة مختزلة يتم من خاللها 

اختزال جمي������ع الكائن������ات المعلوماتية اإلى 

أو اإلى مجموعة من  أيقونة، ا أو ا �سور مرئية، ا

أبعاد  أو ا أو رموز ثنائية ا �سكال، ا أو االأ ل������وان ا االأ

الف�ساء الثالثية )طول عر�س وارتفاع(.

ويحدد الرزو �سفات و�سمات هذا المكان 
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ال������ذي هو بالمح�سل������ة الكائن  االفترا�سي 

تي  االفترا�سي المري�س ويمكن اإجمالها باالآ

حا�سي�س المختزل������ة/ التوا�سل الن�سي/  »االأ

دراك المع������دل/ الحالة  مرون������ة الهوية/ االإ

المت�ساوي������ة/ الم������كان المتعال������ي/ المرونة 

الزمانية/ القدرات الت�سجيلية«.

وكل �سمة من ه������ذه ال�سمات ال�سك هي 

حالة مزدوجة، داء ودواء، تحمل في بذورها 

�س������ارات والرم������وز التي ت�سكل  المعاني واالإ

حاالت مر�سي������ة، ويح������دد الباحث مظاهر 

انحراف������ات وا�سطرابات تن�س������اأ �سمن بيئة 

أبعاداً اأخرى  الف�ساء المعلومات������ي ويعطيها ا

أ�سرنا  ن�سي������ر اإلى بع�سها وهو اإ�سافة اإلى ما ا

اإليه من اأمرا�س اجتماعية عامة ولكنها هنا 

تبدو اأكثر فردانية:

− الق������درة عل������ى تغيي������ب الهوي������ة على 
نترن������ت )اأي البق������اء وراء �ست������ار وبالتالي  االإ

االزدواجية وانف�سام ال�سخ�سية(.

− عدم التكيف ال�سريع مع البيئة.
− �سراع الح�سارات وتدافع الثقافات.

− النزوع اإلى العبث.

− ال�سلوك المراهق.
مرا�س التي تن�ساأ في  هذه جملة م������ن االأ

هذا الف�ساء المعلوماتي ولكنها لي�ست كاملة 

فكل يوم هن������اك مر�س جديد وظاهرة تبدو 

عالم������ي وما يقدمه  بحكم تق������دم ال�سخ االإ

م������ن ر�سائل، وم������ن متلقين ج������دد ين�سمون 

اإل������ى القائم������ة، وح�سب المتلق������ي و�سريحته 

االجتماعي������ة وعم������ره وتوجهات������ه، والبيئ������ة 

الم�ستهدفة المراد تغييرها.

النف�ســـي  العـــالج  اأوليـــة فـــي  − مبـــادئ 
الف�سائي

أولية  يحدد ال������رزو مجموع������ة مب������ادئ ا

في ه������ذا االتجاه يمكن م������ن خاللها اإجراء 

اال�ست�سارات الطبية والعالجية عبر ال�سبكة 

العنكبوتية وقد عرف البع�س هذا العالج -

أنه عبارة عن مجموعة  علم نف�س معلوماتي- ا

ن�سط������ة ال�سريرية التي تت������م عبر البريد  االأ

لكتروني، اأو حلقات الدرد�سة والتي ترتكز  االإ

على توظيف الن�سو�س في الترا�سل ب�سورة 

نترنت، وقد اأجملها  أو كلية عبر االإ جزئي������ة، ا

في بحثه الم�سار اإليه.

− ما الحل؟
اأمام هذه الحال كي������ف لنا اأن نتحرك 

ونفعل �سيئاً، وما العلم الذي يجب اأن يعنى 

باأمرا�������س الف�ساء المنفتح، هل التح�سين 

آخ������ر الوقاي������ة خير من  أ�سا�������س، بمعن������ى ا ا

أم������ا وقد �سار للف�س������اء اأمرا�سه  العالج، ا

وتخ�س�ست به عي������ادات، و�سار جزءاً من 

عل������م النف�س من خالل الع������الج ال�سلوكي، 

وما في������ه من اإدمان ونتائ������ج اأخرى كثيرة، 

فاإن الواقع يق������ول: اإن العالج النف�سي من 
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دمان �سرورة وحقيقة واقعة، والبد من  االإ

تطوي������ر نظرية كامل������ة متكاملة تعنى بهذه 

لوان  مرا�س وتحوالتها، ومن مختلف االأ االأ

واالتجاه������ات، ب������دءاً من اإع������داد المتلقي 

وتح�سينه، اإلى اإعداد ر�سالة اأخرى م�سادة، 

ومن خ������الل ر�سالة اإعالمية حقيقية قادرة 

على الجذب وال�سد دون الدخول في رتابة 

الملل، وبالمح�سلة ف������اإن نتائج هذا الغزو 

الف�سائ������ي ال يمك������ن الحدي������ث عنها بهذه 

الب�ساطة، والبد حقيقة من اإن�ساء تخ�س�س 

علم نف�������س ف�سائي، عالجي- وقائي تعنى 

ب������ه جامعاتن������ا م�ستن������داً عل������ى كل العلوم 

دوات الت������ي تقود اإلى اإعادة  والو�سائل واالأ

ت�سكي������ل ال�سل������وك ال�سوي وه������ذا لن يكون 

أبداً، البد من خطوات  م������ن خالل التنظير ا

فاعلة، ومن خالل قاعدة اأرى اأن تقوم على 

نظرية الراحل فاخ������ر عاقل التي طرحها 

هنا ذات يوم في مجل������ة المعرفة )نظرية 

الحب( وهذه خال�سة تجربته في علم النف�س 

وهو من هو في هذا المجال، وقد حدثني 

عنها عندما زرته في حلب محاوراً في دار 

ال�سعادة حيث كان يقيم، نظرية ت�ستحق اأن 

مرا�س الف�ساء  تكون عالجاً فاعاًل لي�س الأ

مر  مرا�س، وكم يكون االأ وحدها بل لكل االأ

جمياًل لو اأن مجل������ة المعرفة الغراء تعيد 

ن�سرها من جديد.

عالم الف�سائي، ندوة نقا�سية، مركز درا�سات الوحدة العربية، بيروت، 2004م. العرب واالإ  -

الف�ساء المعلوماتي، دكتور ح�سن مظفر الرزو، مركز درا�سات الوحدة العربية، بيروت، عام 2007م.  −

ع������الم العربي وانهيار النظم اللغوية، دكتور ن�سيم الخوري، مرك������ز درا�سات الوحدة العربية، بيروت، عام  االإ  −

2005م.

بحاث والن�سر، بيروت، عام 2010م. عالم حرية في انهيار، دكتور �سباح يا�سين، ال�سبكة العربية لالأ االإ  −

ن�ساني، �سكينر، عالم المعرفة، الكويت. تكنولوجيا ال�سلوك االإ  −

المراجع



فة الح�ضارةضفة الح�ضارةضفة الح�ضارة ضفل�ضفل�

آ     �آ     �آب   ���2015 �لعـــــدد   623

كاتب ومترجم. ❁

فة احل�ضارةضفة احل�ضارةضفة احل�ضارة ضفل�ضفل�

اأ�سعد طرابيه

❁

ف ابن منظ������ور في معجمه يعرف ابن منظ������ور في معجمه يعرِّف ابن منظ������ور في معجمه 

������ان الع������رب الح�ض������ارة فيقول: ض������ان الع������رب الح�ض������ارة فيقول: ض������ان الع������رب الح�ض������ارة فيقول:  ضل�ضل�

والحا�ضر  البدو.  »الح�ضر: خالف 

خالف الح�ض������ارة. فالح�ضارة هي 

قام������ة ف������ي الح�ض������ر. والح�ضر  الإ

ال��ال��الف  ������ خ��� والحا�ض������رة:  خ����والح�ض������رة  والحا�ض������رة:  �والح�ض������رة 

ميت ضميت ضميت  ضالبادية وهي المدن والقرى والريف, �ضالبادية وهي المدن والقرى والريف, �

اكن ضاكن ضاكن  ضار وم�ضار وم� ار وم�ضار وم�ض ضم�ضم� ن اأهلها ح�ضروا الأ بذلك لأ

الديار التي يكون لهم بها قرار«.

تقة ضتقة ضتقة  ضنها م�ضنها م� اف ابن خلدون الح�ضارة باف ابن خلدون الح�ضارة باأ ف ابن خلدون الح�ضارة بيعرف ابن خلدون الح�ضارة بيعرِّ

من البداوة, التي انتهت بالمدينة, فقد فرق 

بين العمران الب������دوي والعمران الح�ضري. 

ل الح�ض������ارة, والبدو ضل الح�ض������ارة, والبدو ضل الح�ض������ارة, والبدو اأقدم من  ض�ض� فالبداوة اأ

������رون على ال�ضروري ض������رون على ال�ضروري ض������رون على ال�ضروري  ضنهم يقت�ضنهم يقت� الح�ض������ر, لأ

إوعوائده������م. واإن ال�ضروري  إوعوائده������م. و وعوائده������م. وحواله������م وعوائده������م. وحواله������م  ف������ي اأ

ابق عليه.ضابق عليه.ضابق عليه. ضقدم من الكمالي و�ضقدم من الكمالي و� أ ا
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ن  روري صروري صروري اأ�ص������ل والكمالي فرع. ولأ صفال�صفال�

اارة عن������ده هي نهاية العم������ران فاارة عن������ده هي نهاية العم������ران فاإنها  ارة عن������ده هي نهاية العم������ران فصارة عن������ده هي نهاية العم������ران فص صالح�صالح�

ؤل������ى المدنية. وهذا م������ا ي�ؤكده ويل ل������ى المدنية. وهذا م������ا ي�كده ويل ل������ى المدنية. وهذا م������ا ي�ؤكده ويل  ������ر ص������ر ص������ر اإ ص�ص� ؤت�ؤ�ت��ت�ؤ

ارة والمدينة صارة والمدينة صارة والمدينة  صرانت عندما اعتب������ر الح�صرانت عندما اعتب������ر الح� رانت عندما اعتب������ر الح��رانت عندما اعتب������ر الح�� �دي�دي

يئاصيئاصيئاً واحداً. ص�ص�

ارة عن������د المحدثين معنيين صارة عن������د المحدثين معنيين صارة عن������د المحدثين معنيين  ص للح�ص للح� اإنَّ

أما  خ������ر مجرد. ا عي والص�عي والص�عي والآ ص��ص�� ���� �حدهم������ا م�حدهم������ا م اأ

إ������ر اإلى مظاهر  إ������ر  ������ر ص������ر ص ص�ص� �عي: ي��عي: ي�ؤ عي: ي�ص�عي: ي�ص� ص��ص�� ���� �المعن������ى الم�المعن������ى الم

والعلم������ي,  والفن������ي,  دب������ي,  الأ التق������دم 

والتقني. التي تنتق������ل من جيل اإلى جيل, 

في مجتمع واحد اأو مجتمعات عدة. فلكل 

������ارة نطاق وطبقات ولغات. فنطاقها ص������ارة نطاق وطبقات ولغات. فنطاقها ص������ارة نطاق وطبقات ولغات. فنطاقها  صح�صح�

�ه�ه� الح������دود الجغرافي������ة, وطبقاتها هي 

ق بع�ض, �ق بع�ض, �ق بع�ض,  �ها ف�������ها ف������ ها ف������صها ف������ص صثاره������ا المتراكم������ة بع�صثاره������ا المتراكم������ة بع� آ ا

داة ال�صالحة للتعبير عن  ولغاتها ه������ي الأ

ي������ة والتاريخية والعلمية صي������ة والتاريخية والعلمية صي������ة والتاريخية والعلمية  صيا�صيا� يا�صيا�ص صف������كار ال�صف������كار ال� الأ

فية.صفية.صفية. صوالفل�صوالفل�

������ارة بالمعنى الذاتي المجرد ص������ارة بالمعنى الذاتي المجرد ص������ارة بالمعنى الذاتي المجرد  صما الح�صما الح� أ ا

امية م������ن مراحل صامية م������ن مراحل صامية م������ن مراحل  صفتطل������ق على مرحل������ة �صفتطل������ق على مرحل������ة �

اني, المقابلة لمرحلة الهمجية صاني, المقابلة لمرحلة الهمجية صاني, المقابلة لمرحلة الهمجية  صن�صن� إر الإر الإ ر ال�ر ال� �التط�التط

ارات صارات صارات  صرة غائية للح�صرة غائية للح� رة غائية للح��رة غائية للح�� �جد �ص�جد �ص جد �ص�جد �ص� �ي ت�ي ت ا, ا, اأ ضح�ضح�ض ح��ح�� �والت�والت

تختل������ف باختالف الزم������ان والمكان, ولكن 

ترك في عنا�صر واحدة, صترك في عنا�صر واحدة, صترك في عنا�صر واحدة,  صن ت�صن ت� أ هذا ل يمنع ا

باب صباب صباب  ص�ص� أ ار صار صار ا صمثل التقدم العلمي والتقني وانت�صمثل التقدم العلمي والتقني وانت�

الرفاه المادي وعقالنية التنظيم الجتماعي 

ائل صائل صائل  صل������ى القي������م الروحي������ة والف�صل������ى القي������م الروحي������ة والف� إوالمي������ل اإ إوالمي������ل 

الأخالقية.

أو�سع  ا اأن الثقافة  نثروبولوجيون  يرى االأ

من الح�س������ارة فالح�سارة ت�سير لديهم اإلى 

حال������ة المجتمعات المتقدم������ة فقط، بينما 

أو�سع من الثقافة،  يرى غيرهم اأن الح�سارة ا

ويرى ه������وؤالء اأن الح�سارة تقوم على فكرة 

ح�سارية واح������دة، وهذه الفكرة الح�سارية 

هي التي تعطي الروح للح�سارة بما ي�سمى 

م������ة، اإنها تميز بين ح�سارة واأخرى،  روح االأ

ث������م اإن الفك������رة الح�سارية تنت������ج ح�سارة 

واح������دة، مثاًل الفك������رة الليبرالية هي التي 

أ�سمالية .اإن الفكرة  تقف وراء الح�سارة الرا

الح�ساري������ة اإذاً، تت�س������ف بالكلية وال�سمول 

واالنت�س������ار عن طريق الغزو الذي قد يتخذ 

�سوراً مختلفة.

أ�سئلة  اإنَّ فل�سف������ة الح�سارة تق������وم على ا

عّدة منه������ا: ما طبيعة الح�س������ارة وما هي 

�سروط قيامها وما ه������ي �سروط انهيارها؟ 

جابات  جابات متعددة ومن هذه االإ وتاأتي االإ

اإجابة ت������رى اأن الح�سارة تقوم على تمجيد 

الل������ذة، ونظرة معاك�سة لها تماماً تقوم على 

تمجيد العمل على ح�ساب اللذة. اإنَّ الذين 

نظروا اإلى تاريخ الح�سارة باأنه تاريخ القمع 

ن�ساني رف�س������وا القول بوجود اأي اإيرو�س  االإ

)لذة( يق������ف وراء بناء الح�س������ارة، والذين 

ت�س������وروا اأن الح�س������ارة ت�سته������دف الوعي 

بالحرية والو�سول اإلى متعة الفرد و�سعادته 

تبنوا ت�سوراً اإيرو�سياً.
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ول  ات�سم������ت ح�سارة اإن�س������ان التاريخ االأ

ن تجارب������ه كانت تقوم على  بطاب������ع وثني، الأ

أ�سطورية ع������ن العالم. ولم يكن يعي  تعاليم ا

ذات������ه كجوه������ر م�ستقل ع������ن الطبيعة فهي 

م�س������در حيات������ه ومعا�سه، فق������د كانت هذه 

المرحلة مرحلة �سرورية ال بد منها لالنتقال 

اإلى المراحل التالي������ة، و�سوالً اإلى المرحلة 

أ الفك������ر اليوناني في  اليوناني������ة حيث ب������دا

القرن ال�سابع ع�سر قبل الميالد يتحرر من 

�سطورية التي لم تعد تجيب عن  عنا�سره االأ

ت�ساوؤالت العقل اليونان������ي عن الطبيعة. اإن 

ن�ساني اليوناني يعود اإلى التعددية  الح�س االإ

الديني������ة الت������ي كان������ت تخ�سع له������ا المدن 

ن�ساني  اليونانية، وقد انعك�س هذا الح�س االإ

عن������د اليونان عل������ى تنظيمه������م االجتماعي 

وال�سيا�سي لمدينتهم، واأمور حياتهم.

ر�س  له������ة م������ن االأ لق������د كان ق������رب االآ

�سا�س الذي قامت عليه طقو�س  ن�سان االأ واالإ

اليون������ان الدينية التي تمج������د عودة الحياة 

ن�سان، وهك������ذا اأ�سفي  اإل������ى الطبيع������ة واالإ

على الحب واللذة طاب������ع ديني مقد�س .اإن 

لهي ي�سهر عل������ى الحفاظ على  القان������ون االإ

الحياة وتنظيمها وع������دم التفريط بالبهجة 

والمتع������ة فيها، وقد نتج عن ذلك كله قانون 

ن�سان  مدن������ي يوناني يهدف اإل������ى تحرير االإ

اليونان������ي وتربيته لي�سب������ح مواطناً �سالحاً 

يخدم دولته.

ر�س  اإنَّ التراب������ط واالن�سجام اإذاً بين االأ

وال�سماء، بين الج�س������د والروح جعال القيم 

الديني������ة ت�سري في حي������اة كل فرد بو�سفها 

�س������رورة باطنية تدمج الف������رد في الجماعة 

وت�سوغ مثاًل اأعلى يخ�سع له الفرد طواعية 

أ اللذة عن نف�سه  واختياراً. هك������ذا عبَّر مبدا

بقوة وو�سوح في كل تفا�سيل الحياة اليونانية 

للفرد والجماعة.

خرج الغرب من �سباته العميق بعد انت�سار 

الك�س������وف العلمي������ة والجغرافي������ة واختراع 

الطباع������ة، فخرج من جم������وده وثار على كل 

ن�سان  حكم م�سبق ال ي�سلم به العقل فاأ�سبح االإ

في مركز العالم بعد اأن كان اهلل في مركزه 

في الع�سور الو�سطى. لم يعد ابن الخطيئة 

بل اأ�سبح م�سوؤوالً عن اأخطائه ب�سكل فردي 

دب  وهك������ذا تعززت النزع������ة الفردية في االأ

ن�سان  وال�سيا�س������ة والدين وتعززت �سيطرة االإ

على الطبيعة.

يوؤمن ديكارت بالعق������ل ويعتبره مقيا�ساً 

وحي������داً للحقيق������ة، هادماً بذل������ك مفاهيم 

ع�سره م������ن خالل منهجه ال�س������ارم القائم 

على ال�سك. ا�ستبدل ديكارت ثنائية العقل -

ح�سا�س، بثنائية اهلل- العالم التي اأقامها  االإ

الدين في الع�سور الو�سطى، ولكن ديكارت 

ن�سان ال خارجه. فالعقل  جعل الروح داخل االإ

ن�س������ان والطبيعة.  اإذاً يمث������ل �سلطة على االإ

أق������ام كانط تناق�ساً بين العقل النظري  كما ا



فة الح�ضارةضفة الح�ضارةضفة الح�ضارة ضفل�ضفل�

��� آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد   623

خ������الق( وهو  )العل������م( والعق������ل العملي )االأ

التناق�س القائم بي������ن الظاهر والباطن، اإنَّ 

المعرفة والتجرب������ة ال تكونان ممكنتين من 

خالل العقل النظري اإال عن طريق التركيب 

القبل������ي من قب������ل مملك������ة الفه������م، فنحن 

نح�سل على ال�سور اإم������ا عن طريق حد�س 

الخم�س(  )الحوا�س  الخارجي������ة  الظاهرات 

اأو حد�س الظاهرات الباطنية، فالح�سا�سية 

اإذاً ال تعط������ي �سوى المتن������وع الم�ستت وفقاً 

لتن������وع الزم������ان والمكان القبليي������ن، والفهم 

يجم������ع ذلك المتنوع الم�ستت. فالطبيعة اإذاً 

تتكيف وفق تركيبنا العقلي، فمعارفنا ذاتية 

متعالية على التجربة. فالعقل النظري يوؤ�س�س 

المعرف������ة ح�سب تراكيب������ه القبلية وال يوؤدي 

ن الغائية لي�ست مفهوماً من  اإلى االأخالق، الأ

مفاهيمه.

رادة ال�سالحة هي  وج������د كان������ط اأن االإ

التي تقف وراء الخي������ر والذي يعجز العقل 

رادة  النظري عن اإدراك كنهها. اإنَّ جوهر االإ

هو القي������ام بالواجب والواج������ب يتميز باأنه 

أو �سفقة واإال  عقلي خال�س ال ت�سوبه عاطفة ا

رادة ال�سالحة خيريتها. فقدت االإ

اأدرك كان������ط خطورة الف�سل بين العقل 

النظري والعق������ل العمل������ي، فالعقل العملي 

يقي������م الحرية ح�سب القواني������ن االأخالقية، 

والعق������ل النظ������ري ين�سئ الطبيع������ة بح�سب 

قوانين العلِّية.

اإنَّ مفاهيم العقل النظري ال توؤدي اإلى 

خ������الق وال القانون االأخالقي يوؤدي اإلى  االأ

المعرف������ة، لذلك من اأجل ا�ستعادة الوحدة 

بي������ن العقلي������ن اأدخل كانط ملك������ة الحكم 

وهي ملك������ة جمالية بالتو�سط بين العقلين 

ل������م واللذة، اإن  ا�ستناداً اإل������ى اإح�سا�سي االأ

ملكة الحكم تربط بين المو�سوع المعطى 

ح�سي������اً والت�سور المتخيل من دون قبْليات 

ذهنية فتن�س������ئ نظاماً جمالي������اً للقانونية 

دون اأي قان������ون م�سب������ق، عل������ى الرغم من 

محاولة كانط لح������ل التناق�س لكن بقيت 

أ�سيرة العقل وم�ستقلة عن  حري������ة المخيلة ا

الواق������ع، ول������م تحل التناق�������س القائم بين 

الذهن والواقع.

اإنَّ الواجب الكانط������ي ال ياأخذ بعين 

االعتب������ار م�ساعر الف������رد ورغباته، وقد 

يرو�س  �ساهم ه������ذا الواجب ب�سي������اع االإ

المحرك الخف������ي للحياة ال������ذي يحول 

خري������ن حب������اً ورغبة  الف������رد باتج������اه االآ

ويحول الفكرة اإل������ى �سلوك، فعلى الفرد 

أراد اأن  عند كانط اأن يقه������ر رغباته اإذا ا

بد بين عالم  يتحرر. لقد ف�س������ل اإلى االأ

العق������ل وعالم الح�س وبذل������ك لن تكون 

هناك ح�سارة ال قمعي������ة مادام الف�سل 

بين العقل والح�س قائماً.

يرى فروي������د اأن الح�سارة على تناق�س 

مع ال�سعادة والحري������ة. لذلك وجب تحويل 
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أ اللذة  ن مبدا أ واقع الأ أ اللذة اإلى مب������دا مبدا

اأي تحقيق ال�سعادة لي�س قاباًل للتحقيق فهو 

غير منت������ج. والح�سارة تتطل������ب مزيداً من 

نتاج من اأجل بقاء المجتمع، وهذا يعني  االإ

اأن الح�س������ارة ال تقوم عل������ى الفرد بل على 

الجماعة. فالغري������زة الجن�سية حالما تكف 

�سب������اع الكامل، تخ�س������ع لمتطلبات  ع������ن االإ

نجازات ثقافية  الح�سارة وت�سبح م�سدراً الإ

أو دينية. ا

اإنَّ الفرد بمركباته الغرائزية لي�س لديه 

اأي ميل للتغير، الح�سارة وحدها هي التي 

تقف وراء رقي الفرد من خالل كبت غرائزه 

�سماء والت�سعيد. عن طريق االإ

يتم الت�سحية ب�سعادة الفرد على مذبح 

الح�س������ارة، فالقمع الح�س������اري يحدد كل 

مالم������ح �سخ�سية الفرد، فهويته ناجزة منذ 

الطفولة، فهو تكرار دائم لحتمية ح�سارية 

أبدية. تجعل القمع �سرورة ا

ل فرويد القمع والكبت اللذين  لقد ح������وَّ

مور�س������ا عليه م������ن الخ������ارج ف������ي تاريخه 

البدائي اإلى قم������ع داخلي يمار�سه هو على 

ذاته فيجعله قاب������اًل م�ست�سلماً للقمع الذي 

�ستعده الح�سارة فيم������ا بعد ،وبهذا ال�سكل 

ي�سادر الفرد على ذات������ه وتنوعه وفرادته. 

ن�س������ان تقوم على ال�سقاء العام  اإن �سورة االإ

والكبت الجماعي، بينما الحل عنده فردي 

يقوم على ظروف قمع������ه و�سقائه وانقياده 

لمتطلبات الح�سارة والمجتمع ولي�س على 

حذف ال�سقاء القمع.

ن�س������ان عن������ده هي  اإنَّ �سيكولوجي������ة االإ

أثر  نت������اج القم������ع والكب������ت، لذل������ك يلغ������ي ا

تغي������ر المحيط الخارجي عل������ى ال�سخ�سية 

ن�ساني������ة، فالمحرك داخل������ي موجود في  االإ

اأ�س������ل الغرائز. ولما كان������ت غريزة الموت 

تعمل لح�سابها الخا�س في الهدم والتدمير، 

كان البد من وجوب كبحها من اأجل تحويل 

اأهدافها التدميرية بما يخدم الح�سارة في 

نت������اج، بهذا المفهوم الالتاريخي  العمل واالإ

ن�س������ان الغرائزية، يكون فرويد قد  لبنية االإ

دخال القمع والكبت  قدم المبرر النظري الإ

ن�س������ان اإن�ساناً وقادراً  من اأجل اأن ي�سير االإ

على �سنع الح�سارة.

يقول �سيلر اإذا �سيطرت القوة الح�سية 

الممزوجة بال�سلبي������ة على القوة ال�سورية 

ن�سان لم�سمون فارغ  )العقلية( يتح������ول االإ

م������ن اأي م�سمون. وفي حال �سيطرة القوة 

ال�سورية يك������ون ذلك على ح�ساب الوجود 

ن�سان  المادي للمو�سوعات، لذلك على االإ

اأن ي�سق������ل ملكاته كي يوازن بين القوتين. 

ث������م اإن ال�سبيل ل�سفاء الح�سارة من اأزمتها 

هو �سل������وك طري������ق الجم������ال، فالجمالي 

ن�ساني من اأغالل الح�سي  طريق للتحرر االإ

أوه������ام العقل، اإنه كم������ال تحقق اإن�سانية  وا

ن�سان. االإ
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يريد �سيل������ر اأن تك�سب الذات حرية في 

العالم الواقعي، ال في العالم العقلي المجرد 

كما عند كانط. وهو يريد ا�ستعادة الوحدة 

بين الحري������ة والطبيعة اللتين ف�سل بينهما 

كانط وجعلهما متناق�ستين ومع �سيلر تكون 

لزام  خ������الق تلقائية بعيدة عن الق�سر واالإ االأ

أ الواجب. ومبدا

اإنَّ القوة التي تحل التناق�س بين الح�سي 

والعقل ه������ي القوة الدافعة اإلى اللعب وهي 

ن�س������ان  أداة الجم������ال وو�سيلت������ه لتجع������ل االإ ا

حراً على ال�سعيدي������ن المادي واالأخالقي، 

ن�سان ال يلع������ب اإال عندما يكون اإن�ساناً  فاالإ

بكل معن������ى الكلمة كالعالم ال������ذي يكت�سف 

أو يبتكر طريقة جديدة لحل م�سكلة  قانوناً ا

ما، فهو يلعب بع������د جهد ال ي�ستهان به، مع 

اللع������ب اإذاً ال يعود لقاء الح�س������ي والعقلي 

محكوماً بالم�سادفة ب������ل يغدو اأمراً ممكناً 

و�سرورياً.

اإنَّ الفنان المبدع هو الذي يخرج المادة 

أو  من دائرته������ا ال�سيقة ليخلع عليها �سكاًل ا

�سورة بحي������ث ينقلها لواقع جديد من �سنع 

ن�س������ان ذاته، اأما الفنان العظيم هو الذي  االإ

يخلق عالم������ه الخا�س بفنه الذي هو تعبير 

عن ممار�سة الحرية.

ن�سان للنهو�س وخلق اإله  دعا نيت�س������ه االإ

لهة  ن�سان هو مب������دع جميع االآ جدي������د، فاالإ

وعليه اأن يخلع المطلق عن كاهله. اإن فكرة 

خر هما خ������داع وت�سليل  له والعال������م االآ االإ

ن�سان، لذلك اأعلن نيت�سه موت  ي�سحق������ان االإ

له، م�سدر البوؤ�س وبموته يموت المطلق  االإ

بدي������ة، ال توجد  وتم������وت مع������ه الحقائق االأ

حقيقة ف������ي الوجود وكل �س������يء اإلى زوال، 

فالحقيقة اإذاً متغي������رة بتغير الحياة، وهي 

حقيقة بمق������دار ما تخدم الحي������اة، وتكف 

الحقيق������ة ع������ن حقيقتها حالم������ا تكف عن 

خدمة الحياة.

ن  ال يوج������د خير دائم وال �س������ر دائم، الأ

الخير وال�سر كليهما يدفع������ان اإلى التفوق، 

ن�سان القوية  يت�سال������ح نيت�سه م������ع اإرادة االإ

والمبدعة التي تدفعه لتجاوز اآالمه والنق�س 

القائ������م ف������ي واقع������ه للو�سول اإل������ى التفتح 

واالمتالء.

هاجم نيت�س������ه محبة الغي������ر، بالدرجة 

نف�سها التي هاجم فيها اإنكار الذات. فعلى 

ن�سان اأن يحب ذاته لي�ستطيع التغلب على  االإ

ال�سفات الحقيرة التي يمتلكها.

أولئك الذين  اإن الملحدين بنظره ه������م ا

ادعوا امتالك الحقيق������ة واأدركوا المطلق، 

ل������واح التي  لذل������ك دعا اإل������ى تحطيم كل االأ

أثقلت  نها ا حفر عليه������ا اأهل العدل �سننهم الأ

أبطل������ت مفعول������ه الخالق.  عل������ى العق������ل وا

لقد ا�ست�سل������م العقل لقمع القي������م كال�سبر 

والتوا�س������ع والواجب فتح������ول اإلى ما ي�سبه 

ن�سان لكثرة الواجبات، لقد  التني������ن يبتلع االإ
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أ�سد  ن�س������ان لعقل ا وان اأن يتح������ول االإ اآن االأ

يمزق عقل الواج������ب. لقد ج�سدت فل�سفته 

المتمثل������ة باإرادة القوة دعوة اإلى رف�س قيم 

ع�سره ال�سائدة، اإن طريقته في البناء تقوم 

عل������ى الهدم وال�سلب لبن������اء ف�سائل جديدة 

قابلة للتجاوز.

ال خ������وف م������ن الزمان وال خ������وف من 

ن�س������ان �سيبعث من جديد،  ن االإ الما�س������ي الأ

�سي������اء تتحطم وتتبدد ثم تع������ود فتلتئم  واالأ

أراد نيت�سه عالماً  لتجديد بناء الوجود. لقد ا

نه  جديداً ي�سرح فيه اإيرو�س اللذة والفرح الأ

ن�س������ان المتفوق خالق  عالٌم يعي�������س فيه االإ

قيم������ه منطلقاً اإلى حب الحي������اة هازماً كل 

ما يقلل من �ساأنه������ا ودافناً تلك الم�ستحاثة 

ن�سان البليد( التي تذكره بعجزه و�سعفه  )االإ

بد. اإلى االأ

يق������رر مارك������وز اأن الغري������زة الجن�سية 

هي ال اجتماعي������ة، وبما اأن غريزة الموت 

ولية، فاإن  أو التدمي������ر تج������لٍّ للغري������زة االأ ا

فكرة واق������ع غير قمعي عن������د فرويد هي 

رغام  مح�س تاأمل. وبذل������ك الالحرية واالإ

هم������ا الثمن الذي يج������ب اأن يدفعه الفرد 

ن الح�سارة تقوم  مقابل قي������ام الح�سارة الأ

على االجتم������اع. اإن الموؤ�س�سات التاريخية 

أ الواقع مار�ست رقابة قمعية  التابعة لمبدا

متزايدة في ال�سدة واالمتداد على الغرائز 

نتاجية وال�سيطرة  بهدف زيادة الرب������ح واالإ

التابع������ة لفئة مح������ددة، ولك������ن موؤ�س�سات 

أ المردود بدالً من اأن تحقق  ح�سارة مب������دا

الرفاه للجميع راح������ت تقيد الفرد وتقمع 

أ  غرائزه. لقد عمقت تلك الموؤ�س�سات مبدا

العمل االن�سالبي الذي يخنق اللذة ويقتل 

ن�سان، اإذ اأ�سبح الفرد يعمل من  اإن�سانية االإ

اأجل الجهاز اأعماالً تاأخذ معظم وقته وال 

تتفق مع ملكاته اأو رغباته فيتحول ج�سده 

وفكره اإلى اأدوات للعمل فيغترب عن ذاته 

وعن عمله.

اإنَّ فك������رة الت�سعي������د الالقمع������ي عند 

ماركوز على عك�س فكرة الت�سعيد القمعي 

عند فرويد، هي مقدمة لوالدة واقع جديد، 

أ اللذة. هذا  أ الواقع لمبدا لك������ي يتحول مبدا

أ الذي ينت������ج العمل المبدع ال العمل  المبدا

أ المردودية  االن�سالب������ي المح�سور في مبدا

وهك������ذا يتحول العمل اإلى لعب من دون اأن 

تفقد الح�سارة ركائزها القائمة على العمل 

وكما اأن هدف اللعب هو اللذة واالرتواء وهو 

هداف  أنه ال يوظف الأ هدف داخلي يعن������ي ا

غريبة عنه.

اإن التق������دم التكنولوج������ي الذي �سيكون 

مقدم������ة لتكوي������ن واقع القمع������ي �سيخل�س 

أبعاده و�سيحرر  ن�سان من اال�ستالب بكل ا االإ

ن�سان ج�سداً وروحاً. االإ
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❁ رئي�س الجمعية الكونية ال�سورية.

هل الريا�ضيات علم تطبيقي؟!

م. فايز فوق العادة

❁

������اط غير المتخ�ص�صين ص������اط غير المتخ�ص�صين ص������اط غير المتخ�ص�صين  صو�صو� أ ود صود صود ا صي�صي�

يات صيات صيات اآخذ  صن دور الريا�صن دور الريا� اي يفي������د ب������اي يفي������د ب������اأ أ را

������ع التقني������ات ص������ع التقني������ات ص������ع التقني������ات  صبالتقل�������ص بينم������ا تتو�صبالتقل�������ص بينم������ا تتو�

صالمعلوماتية لتغطي التقل�ص المفتر�صالمعلوماتية لتغطي التقل�ص المفتر�ص

علم������اء  بع�������ص  يتحم������ل  بع�������صالمذك������ور.  يتحم������ل  صالمذك������ور. 

ولي������ة بروز مثل هذا صوولي������ة بروز مثل هذا صوؤولي������ة بروز مثل هذا  صويات م�صويات م� يات م�صيات م�ص صالريا�صالريا�

يات صيات صيات  صن الريا�صن الريا� أ اال������راال������راأي. اإنه������م ي������رون ا

داة التي يجب  البحتة وحدها ه������ي الأ

������اكل المختلفة ص������اكل المختلفة ص������اكل المختلفة  صن توظ������ف لحل الم�صن توظ������ف لحل الم� أ ا

اع هذا صاع هذا صاع هذا  صفي الفيزياء وبقي������ة العلوم. �صفي الفيزياء وبقي������ة العلوم. �

ع صع صع  صكل خا�������ص في الق������رن التا�صكل خا�������ص في الق������رن التا� كل خا�������ص في الق������رن التا�صكل خا�������ص في الق������رن التا�ص صتج������اه ب�صتج������اه ب� ال

بة والمعلوماتية صبة والمعلوماتية صبة والمعلوماتية  صن الحو�صن الحو� أ ������ر. نعلم اليوم ص������ر. نعلم اليوم ص������ر. نعلم اليوم ا صع�صع�

أدات������ان ناجعتان في حل الم�شاكل التي  هما ا

بة والمعلوماتية شبة والمعلوماتية شبة والمعلوماتية  ش الحو�ش الحو� اليها. لم تاليها. لم تاأِت إ�شرن������ا اإ إ�شرن������ا  أ ا

ب������ة والمعلوماتية هما شب������ة والمعلوماتية هما شب������ة والمعلوماتية هما  شم������ن خ������واء فالحو�شم������ن خ������واء فالحو�
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عب لتطور مديد في الريا�ضيات ضعب لتطور مديد في الريا�ضيات ضعب لتطور مديد في الريا�ضيات  ضالنتاج ال�ضالنتاج ال�

خرى. اإال  والفيزي������اء وعدد م������ن العل������وم االأ

رة ه������ي بالتعريف ضرة ه������ي بالتعريف ضرة ه������ي بالتعريف  ضن المعلوماتي������ة المعا�ضن المعلوماتي������ة المعا� أ ا

الريا�ضيات التجريبية.

رفت الريا�ضيات لقرون طويلة بفرعيها عرفت الريا�ضيات لقرون طويلة بفرعيها ُعرفت الريا�ضيات لقرون طويلة بفرعيها 

يين والوحيدي������ن: الريا�ضيات البحتة ضيين والوحيدي������ن: الريا�ضيات البحتة ضيين والوحيدي������ن: الريا�ضيات البحتة  ضالرئي�ضالرئي�

الريا�ضيات  أم������ا  ا التطبيقية.  والريا�ضي������ات 

إالتجريبية فهي فرع اإ�ضافي جديد للريا�ضيات  االتجريبية فهي فرع اإالتجريبية فهي فرع 

تكامل وبرز ليغ������دو المعلوماتية كما نعرفها 

تمر من دون هذه ضتمر من دون هذه ضتمر من دون هذه  ضن ي�ضن ي� أ اليوم. ال يمكن للعلم ا

الف������روع الثالثة للريا�ضي������ات فلكل فرع دور 

ي ف������ي ارتقاء العلم. ضي ف������ي ارتقاء العلم. ضي ف������ي ارتقاء العلم. اإن التداخل البناء  ضا�ضا� ا�ضا�ض ض�ض� أ ا

أل������ة المطروحة على  ضاله������ذه الفروع هو الم�ضاله������ذه الفروع هو الم�ضا

ااط البحث اليوم. ال يعني هذا التداخل ااط البحث اليوم. ال يعني هذا التداخل اأن  اط البحث اليوم. ال يعني هذا التداخل ضاط البحث اليوم. ال يعني هذا التداخل ض ضب�ضب�

إيعمد الدار�س اإلى توظيف كل الفروع في حل  إيعمد الدار�س 

ضاية م�ضاية م�ضاألة اإذ قد يكفي فرع واحد اأو فرعان.  أ ا

يذه������ب الباحثون في التربي������ة وعلم النف�س 

اإل������ى اأن اأجود الطالب ه������م الذين يتمكنون 

م������ن تحليل البراهي������ن الريا�ضي������ة المجردة 

تظهارها في ضتظهارها في ضتظهارها في  ضتطيعون ا�ضتطيعون ا� تطيعون ا�ضتطيعون ا�ض ضومن فهمها ب������ل وي�ضومن فهمها ب������ل وي�

الء الطالب بمواهب والء الطالب بمواهب وؤالء الطالب بمواهب  ومرحلة تالية. يتميز هومرحلة تالية. يتميز ه

ة.ضة.ضة. ضوقدرات خا�ضوقدرات خا�

اإن المواهب والقدرات المذكورة هي التي 

تحدثة ضتحدثة ضتحدثة  ضتلهام حلول م�ضتلهام حلول م� تلهام حلول م�ضتلهام حلول م�ض ضلى ا�ضلى ا� حابها ضحابها ضحابها اإ ض�ض� تدفع اأ

ن������ف معظ������م الطالب في ضن������ف معظ������م الطالب في ضن������ف معظ������م الطالب في  ض������اكل. ال ي�ض������اكل. ال ي� ������اكل. ال ي�ض������اكل. ال ي�ض ضللم�ضللم�

ة ضة ضة  ضحاب المواهب والقدرات الخا�ضحاب المواهب والقدرات الخا� حاب المواهب والقدرات الخا�ضحاب المواهب والقدرات الخا�ض ض�ض� وية ضوية ضوية اأ ض�ض�

ها.ضها.ضها. ضنف�ضنف�

ين�سح المربون اأغلبية الطالب با�ستخدام 

الحا�س������وب كاأداة لتجري������ب الريا�سيات. اإن 

اختب������ار البرام������ج والخوارزمي������ات لي�س هو 

الهدف الوحي������د من ا�ستخ������دام الحا�سوب، 

على العك�س ف������اإن التجريب الع�سوائي وغير 

المنظ������م اأحيان������اً با�ستخ������دام الحا�سوب قد 

يدفع فكرة جديدة ف������ي ذهن اأحد الطالب 

أو  اإلى ال�سط������ح ويطرحها كعام������ل م�ساعد ا

أ�سا�س������ي في ح������ل م�سكلة معين������ة، بكلمات  ا

اأخرى، يُحّول ع�س������ر المعلوماتية على نحٍو 

مط������رد التجربة اليدوية الُملهمة اإلى تجربة 

ريا�سية حا�سوبية تح������ث الدماغ على اإبداع 

وجهة نظر غير ماألوفة.

راء التي نورده������ا نهائية، اإنها  لي�س������ت االآ

مج������رد روؤى لال�ستئنا�س ت�س������كل مع غيرها 

قاعدة ومرتكزاً لتوليد اأفكار مغايرة. مّكنت 

الحو�سبة والمعلوماتية من �سياغة مخمنات 

جديدة في الريا�سيات ُو�سعت في اإطار تحٍد 

أُدرجت في  �سافر لعلماء الريا�سيات البحتة وا

قائمة الم�ساكل التي يتوجب عليهم حلها.

داة الرئي�سية في  تبق������ى الريا�سي������ات االأ

النمذج������ة النظري������ة والتطبيقي������ة على حد 

�سواء. نتطرق فيما يلي اإلى ف�سٍل من ف�سول 

الريا�سيات التطبيقي������ة: لو تخيلنا العنا�سر 

المكون������ة للمدني������ة المعا�س������رة باعتباره������ا 

أ�سب������ه بج�سم كائن حي فاإن  هيكلية موحدة ا

هذا التخيل بحد ذاته يفر�س علينا اأن نجري 
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مقابل������ة بين مختلف المنظوم������ات الداعمة 

لحي������اة الج�سم والمنظوم������ات المقابلة التي 

ت�سمن ا�ستمرار العنا�سر المذكورة. نتوقف 

من هذه المماثلة عن������د منظومات الدوران 

التي تنق������ل كل ما تحتاج������ه الخاليا وتُبعد 

النوات������ج ال�س������ارة عنها. ت�سم������ل منظومات 

أولي�ست �سبكات  الدوران الموائع والغازات. ا

المي������اه النقي������ة وم�سارف المي������اه المالحة 

بدورها منظوم������ة دوراني������ة �سرورية لحياة 

أ�سرنا اإليها.  العنا�سر المكونة للمدنية التي ا

اإذا تطرقنا اإلى الغ������ازات هنا فما علينا اإالَّ 

اأن نذّك������ر بمن�ساآت التدفئ������ة والتكييف التي 

اأخذت تنت�سر وتتو�سع.

يحك������م علم حركي������ات الموائ������ع عمل 

مختلف هذه ال�سب������كات. ن�سنف في عداد 

نابيب  ه������ذه ال�سب������كات الجري������ان ف������ي االأ

قنية. ال يقت�سر هذا العلم في �سموليته  واالأ

على ال�سب������كات المذكورة. يطب������ق العلماء 

بنجاع������ة تقني������ات علم حركي������ات الموائع 

في ت�سمي������م الطائرات العادية والطائرات 

ف������وق ال�سوتية. اإاّل اأن ر�سم الخطة الكاملة 

النط������الق مركب������ة الف�ساء عب������ر الغالف 

الج������وي وعودته������ا اإلي������ه ال ب������د واأن ينجز 

باعتم������اد التقني������ات المذك������ورة. غدا علم 

حركيات الموائع المرجع الرئي�سي لدرا�سة 

بن������ى النجوم والمادة بي������ن النجوم وال�سدم 

الكونية ب�سورة عامة.

�سهد الن�سف الثاني من القرن الما�سي 

تطوي������راً كبيراً لهذا العل������م تمثل في اإ�سافة 

�سا�سية  المغنطي�سية اإل������ى قائمة معطياته االأ

مم������ا اأدى اإل������ى فتح البع������د الكوني في علم 

حركيات الموائع وفق م������ا ذكرنا للتو. ي�سار 

ن بم�سطل������ح حركيات  اإلى ه������ذا العل������م االآ

الموائع المغنطي�سي������ة. يُعنى العلم الحديث 

بالتفاعل بي������ن الموائع المو�سل������ة للكهرباء 

وبين المج������االت الكهرومغنطي�سية. عندما 

يج������ري المائع المو�سل للكهرباء عبر مجال 

مغنطي�سي يتولد مج������ال كهربائي يوؤدي اإلى 

تخلي������ق تيار كهربائ������ي. يتفاع������ل التيار مع 

�سلي منتجاً قوة توؤثر  المجال المغنطي�سي االأ

في المائع ب�سكل ملحوظ. اكت�سف العلماء اأن 

مثل هذا الفعل موجود في الطبيعة و�سرعان 

ما ا�ستجروه اإلى حلبة التكنولوجيا.

ر�������س وباطن  تخ�س������ع درا�س������ة باطن االأ

ال�سم�س اإلى حركيات الموائع المغنطي�سية. 

أكثر  اأما التطبيقات التكنولوجية للعلم فهي ا

أو تُح�سى. مثاًل: وحدات الدفع،  من اأن تُعد ا

لكترونية،  محطات توليد الطاقة، الحزم االإ

ال�ُمقيدة خا�س������ة الموجات في  الموج������ات 

وغيرها  الكهربائية  االنفراغ������ات  نابيب،  االأ

أو كتلة  الكثي������ر. اإذا جرى المائع حول ج�سم ا

ن �سرعة  اعتب������ر الجريان خارجياً. نظ������راً الأ

الجري������ان تنعدم على �سط������ح الج�سم تتخلق 

طبق������ة احت������كاك في ج������وار ه������ذا ال�سطح 
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يدعوه������ا العلماء ال�سريح������ة الحدية. يوؤدي 

انف�سال ال�سريحة الحدية عن ال�سطح خلف 

الج�سم اإل������ى تكون منطق������ة م�سطربة ذات 

�سغط منخف�س. اإن كان الت�سميم الهند�سي 

للجان������ب الخلفي للج�سم ان�سيابياً مما يوؤدي 

اإلى انطباقه على خطوط جريان المائع، ال 

يحدث اأي انف�س������ال لل�سريحة الحدية على 

النح������و المذك������ور. يكون الجري������ان في هذه 

الحالة مثالي������اً. نالحظ الهيئ������ة االن�سيابية 

جنحة الطائ������رات. يوفر الجريان المثالي  الأ

في هذه الحالة قوة رفع تحلق بالطائرة اإلى 

عالي. اإن كانت �سرعة الجريان �سغيرة ال  االأ

أ تغير ملحوظ على الكثافة وال يترافق  يطرا

الجريان باأي ان�سغاط.

الب������د عند زي������ادة �سرع������ة الجريان من 

التط������رق اإلى عدد م������اخ. ي�ساوي هذا العدد 

ن�سبة �سرعة الجريان اإلى �سرعة ال�سوت.

ُف الجريان باأنه جريان تحت �سوتي  نَ�سِ

اإن كان عدد ماخ اأقل من الواحد. اإذا تجاوز 

ع������دد ماخ الواحد ال�سحي������ح يغدو الجريان 

جريان������اً فوق �سوتي. ي�س������اوي عدد ماخ في 

حالة الجريان التي تحدثنا عنها للتو حوالى 

)0.3(. ب�س������ورة عامة يتجاوز الجريان حد 

ال�س������وت اإذا تدف������ق المائع عل������ى جزء من 

الج�سم ب�سرع������ة اأعلى م������ن �سرعة ال�سوت 

أدن������ى من �سرعة  آخ������ر ب�سرعة ا وعل������ى جزء ا

ال�سوت. يتحقق التجاوز في بع�س الحاالت 

في الطائرات وال�سواريخ. يعني ما تقدم اأن 

جزءاً من الج�سم يعاني من دفق المائع عبره 

ب�سرعة تكافئ �سرعة ال�سوت. 

اأما تف�سير الظاهرة فيرتكز على حقيقة 

ب�سيطة مفاده������ا اأن �سرعة جري������ان المائع 

و�سرع������ة ال�سوت تتغيران من بقعة اإلى بقعة 

اأخرى عل������ى �سطح الج�سم. م������ن هنا كانت 

�سرع������ة ال�سوت المق�سودة في ح�ساب عدد 

م������اخ هي ال�سرعة المحلي������ة التي تتغير تبعاً 

لتغي������ر درجة الح������رارة من بقع������ة اإلى بقعة 

اأخ������رى عل������ى �سط������ح الج�س������م. اإذا ازدادت 

ال�سرعة بما يجعل عدد ماخ اأكبر من )0.3( 

تاأخ������ذ الكثافة بالتغير لكن الجريان يحافظ 

عل������ى خ�سائ�سه الهند�سي������ة. عندمايتجاوز 

عدد م������اخ الواحد ال�سحي������ح تتخلق موجة 

ال�سدم الماألوفة. اإذا غدا عدد ماخ اأكبر من 

)6( تتفرق ج�سيمات المائع وتتاأين.

يتحدث العلماء ع������ن الجريان الداخلي 

نابيب  ويق�سدون بذلك دفق الموائع داخل االأ

قنية والفوهات. يُقيد الجريان الداخلي  واالأ

بالحدود والجدران. ت������زداد �سماكة الطبقة 

الحدية المت�سكلة في الجريان الداخلي اإلى 

نبوب.  أو االأ اأن تغطي في النهاية كامل القناة ا

أو الف�سل المبذول على  يرتبط جهد الق�س ا

المائع ب�سورة عام������ة بعالقة ب�سيطة تربط 

أو  الجهد مع الت�س������وه الحا�سل جراء الق�س ا

الف�س������ل الحا�س������ل. يع������رف المائ������ع الذي 
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يتب������ع مثل هذه العالق������ة بالمائع النيوتوني. 

أع������داداً كبيرة م������ن الموائع غير  اإن هن������اك ا

النيوتونية، مث������اًل الدهانات وع�سير التفاح 

والكات�س������ب. عل������ى الرغم م������ن خ�سو�سية 

الموائع غير النيوتونية فقد وجدت طريقها 

اإلى التطبيق������ات التكنولوجية المتقدمة من 

آبار النفط. لقد  ذل������ك مثاًل زيادة ال�سخ من ا

�سنعت بع�س المواد التي تُنتج باإ�سافتها اإلى 

الماء موائ������ع �سميكة ت�ستطيع تعليق حبيبات 

الرمال والزج������اج والنويات المعدنية. يمكن 

آبار  �سخ هذه الموائع ب�سرع������ات عالية في ا

النف������ط مما يوؤدي اإلى رف������ع معدالت ال�سخ 

بار. من تلك االآ

يُفتح �سدع اأفقي في منطقة ال�سخ. يو�سع 

المائع الذي يجري �سخه هذا ال�سدع. تُ�سهم 

الحبيبات المعلق������ة في المائع باإبقاء ال�سدع 

مفتوحاً مما يُ�سهل عملية ا�ستخراج النفط.

ي�سنع المهند�سون موائع تمتلك خ�سائ�س 

غير نيوتونية باإ�سافة الفحم الم�سحوق اإلى 

الماء بن�سبة حجمية ت�ساوي ٪80.

اإن تكاليف �سخ المائع الناتج اأقل بكثير 

من تكاليف �سخ الماء النقي.

الب������د من اأن ن�سير هنا اإل������ى اأن معالجة 

علماء الريا�سيات لم�سائل الموائع تتغا�سى 

�سل من  ع������ن حقيقة اأن المائع يتكون في االأ

جزيئ������ات وذرات وتعتب������ر اأن المائ������ع تكوين 

مت�سل م�ستم������ر. يعني هذا اأن الم�سافة بين 

جزيئات وحبيب������ات المائع �سيئلة للغاية. اإن 

ال�ساآلة هن������ا ن�سبية. اإنها تق������در بالمقارنة 

بعاد والم�سافات التي تتخلل الم�ساألة  م������ع االأ

المطروح������ة للبحث. هك������ذا نبتعد في علم 

حركيات الموائع عن التعامل مع الج�سيمات 

المف������ردة، اإنن������ا ال نتابع ج�سيم������اً بحد ذاته 

باحثي������ن عن موقعه و�سرعته وت�سارعه. على 

العك�س، نحدد نقطة م������ن المجرى ونق�سر 

أ من تغي������رات على  بحثن������ا على م������ا يط������را

الخ�سائ�������س الهند�سية والفيزيائية في تلك 

النقطة مع تقدم الوقت. على الرغم من اأن 

ج�سيم������ات متتالية مختلفة من المائع تجتاز 

النقطة المعتمدة فاإن ما يهمنا هو الت�سجيل 

ح������داث الطارئة عن������د النقطة  الدقي������ق لالأ

أويل������ر( قد اأبدع هذه  وح�س������ب. كان العالم )ا

الطريق������ة، في حي������ن اأن )الغرانج( كان قد 

ذهب اإلى ت�سور اآخر يتابع الباحث بموجبه 

كل الط������وارئ الت������ي تطال ج�سيم������اً محدداً 

بذات������ه. هنا تو�سف الموائ������ع باأنها كينونات 

أويلر( و�سواهما  منف�سلة. كان )الغران������ج وا

أ�سهموا في بناء علم حركيات الموائع  مم������ن ا

من كبار علماء الريا�سيات.

ي�ستطي������ع العلماء الي������وم �سياغة طرائق 

مح������ددة وحا�سم������ة لح������ل الم�سائ������ل بالغة 

التعقي������د. تكتب ه������ذه الطرائق ع������ادة بلغة 

الريا�سيات كما ف������ي علم حركيات الموائع، 

ووفق الم�سطلحات الريا�سية المتقدمة.
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اأما عن ترجم������ة الطرائق المذكورة اإلى 

برمجيات قابل������ة للتنفيذ عل������ى الحوا�سيب 

المختلف������ة، فالمو�سوع لي�������س �سهاًل كما قد 

ول������ى. اإن اإعداد البرمجيات  يبدو للوهلة االأ

المذك������ورة واإدخالها اإل������ى الحا�سب يتطلبان 

عماًل �ساقاً يتدرج عبر �سويات من التجريد 

أكث������ر بدائي������ة م������ن ال�سوي������ات المقابلة في  ا

الريا�سيات.

1- Ant man; stuart s., Non Linear Continuum physics, Springer- Verlag, 2001.

2- Bailey; David H., Experimental Mathematics, Springer- Verlag, 2001.

3- Viana; Marcello, Dynamical Systems, Springer- Verlag, 2001.

4- Babuska; Ivo, Computational Mechanics: Where is it Going, Springer- Verlag, 2001.
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كاتب ومترجم. ❁

اأجرام واأحداث يف ف�ضاء الكون

ترجمة: محمد الدنيا

❁

ف علم������اء الفلك با�ستمرار مزيداسف علم������اء الفلك با�ستمرار مزيداسف علم������اء الفلك با�ستمرار مزيداً سيك�سيك�

ج�سام المنعزل������ة، التائهة بال نهاية  من الأ

ودون هدف في فراغ الكون بعد اأن نبذتها 

اأن  ناتها الطبيعية وابتعدت عنها. سناتها الطبيعية وابتعدت عنها. سناتها الطبيعية وابتعدت عنها. اإل سحا�سحا�

اء. ساء. ساء.  س في الف�س في الف� كثرتها تمنحها دوراً حقيقياً

������ون س������ون س������ون 4 ملي������ارات �سن������ة، وفقاً سوف������ي غ�سوف������ي غ�

ل�سيناري������و ب������ات معروفاً بالن�سب������ة لعلماء 

ادم مجرتا الدرب سادم مجرتا الدرب سادم مجرتا الدرب  سالفيزياء الفلكية: �ستت�سالفيزياء الفلكية: �ستت�

ة بعنف في لعبة لة بعنف في لعبة لَة بعنف في لعبة  ل�سل�َس �سل�سلْ ل�سل�َس �سم�سُم م�م� �ة ال�ة ال أ االلبنية والم������رااللبنية والم������را

إنارية كونية مذهلة، قبل اندماجهما واإعادة  إنارية كونية مذهلة، قبل اندماجهما و

ار ما تحويانه من سار ما تحويانه من سار ما تحويانه من اأجرام. سانت�سانت�
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ُتحق م�صيرها الرثاء: كواكُبتحق م�صيرها الرثاء: كواكُب �صغيرة  تحق م�صيرها الرثاء: كواكبصتحق م�صيرها الرثاء: كواكبص صي�صي�

ٌاء بين النجوم، ونجوٌماء بين النجوم، ونجوٌم اء بين النجوم، ونجومصاء بين النجوم، ونجومص صتائهة في ظالم الف�صتائهة في ظالم الف�

ٌرنقاته������ا الغباري������ة، وثقوٌبرنقاته������ا الغباري������ة، وثقوٌب رنقاته������ا الغباري������ة، وثقوبصرنقاته������ا الغباري������ة، وثقوبص صع������ة من �صع������ة من � ع������ة من �منتزع������ة من �منتَز

عة من مرك������ز مجراتها ومجبرة وداء مقتلعة من مرك������ز مجراتها ومجبرة وداء مقتلَعة من مرك������ز مجراتها ومجبرة  وداء مقتلصوداء مقتلص ص�ص�

على تركها...

ردة، صردة، صردة،  صجرام الفلكية المت�صجرام الفلكية المت� تلك هي هذه الأ

ف علماء الفلك منها نموذجاصف علماء الفلك منها نموذجاصف علماء الفلك منها نموذجاً، ثم  صالت������ي اكت�صالت������ي اكت�

رة، وبعد ذلك مئة. واليوم هنالك المئات صرة، وبعد ذلك مئة. واليوم هنالك المئات صرة، وبعد ذلك مئة. واليوم هنالك المئات  صع�صع�

منها، التي تلتقط المقاريب �صورها الظلّية، 

هدها صهدها صهدها  صاوي. ويتناق�ض م�صاوي. ويتناق�ض م� اوي. ويتناق�ض م�صاوي. ويتناق�ض م�ص ص�ص� اولكل منها م�صير ماولكل منها م�صير ماأ

م، مع  م، مع صم، مع صَّ َّم������ع ال�صورة التقليدية للك������ون، المق� صم������ع ال�صورة التقليدية للك������ون، المق�صَّم������ع ال�صورة التقليدية للك������ون، المق�

كواكب������ه المرتبة جيداً ح������ول نجمها، الذي 

ه في مج������رة هي ذاتها تقوم صه في مج������رة هي ذاتها تقوم صه في مج������رة هي ذاتها تقوم  صكن هو نف�صكن هو نف� كن هو نف�صكن هو نف�ص صي�صي�

������د من المج������رات.... ص������د من المج������رات.... ص������د من المج������رات.... اإنه مليء في  صفي ح�صفي ح�

َام المبَعدة، والمنفية بين ام المبعدة، والمنفية بين ام المبَعدة، والمنفية بين  ام المبعصام المبعص صج�صج� الواقع بتلك الأ

النجوم والملتجئة بين المجرات، المطرودة 

أنها  ناتها الكونية، صناتها الكونية، صناتها الكونية، اإلى درجة ا ص من حا�ص من حا� راصراصراً صق�صق�

تظهر كعنا�صر مركزية في تاريخ عالمنا.

»لي�ست ا�ستثناءات!«

كان الخت�صا�صيون ق������د ت�صوروا وجود 

ق�صاء هذه منذ زمن طويل.  مثل ح������الت الإ

رح������وا بالتف�صيل صرح������وا بالتف�صيل صرح������وا بالتف�صيل  صومحاكاة بع������د محاكاة، �صومحاكاة بع������د محاكاة، �

ا������ا������اأ عنها اأجرام  ������ص������ص ص������اع الحرجة التي تن�ص������اع الحرجة التي تن� ������اع الحرجة التي تن�ص������اع الحرجة التي تن�ص صو�صو� الأ

تت صتت صتت  صن ي�صن ي� أ ������ر ص������ر ص������ر ا صمنعزل������ة: يمك������ن لنجم محت�صمنعزل������ة: يمك������ن لنجم محت�

������ه في اخوت������ه في اخوتَ������ه في التجاهات كله������ا؛ ويمكن لثقب  اإ

ود فائق الكتلة صود فائق الكتلة صود فائق الكتلة اأن يقذف بعيداً ما يجاوره  ص�ص� أ ا

من اأج�س������ام ب�سرعة ماليي������ن الكيلومترات 

ذرع الحلزونية  ف������ي ال�ساعة؛ كما يمكن ل������الأ

الطويل������ة التي تتول������د ع������ن ت�سادمات بين 

المج������رات اأن تنت������زع ح�سوداً م������ن النجوم 

وتدفعها في الف�س������اء بين المجّري؛ ويمكن 

أي�ساً لكوكب عمالق اأن ي�سو�س م�سار مذّنٍب  ا

اإلى اأن يجبره على ترك نجمه...؛ بل توجد 

قواعد بهذا ال�سدد: ت�سكل نجوٌم ثالثة يدور 

خر منظومًة �سوا�سية  بع�سها حول البع�س االآ

ال تحتاج اإال اإلى االنف�سال: كلما كان الج�سم 

خرى المحيطة  اأ�سغ������ر كتلة بالمقارنة مع االأ

ق�ساء بعيداً.... »جرت  به، يزداد مياًل اإلى االإ

نمذجة �سيناريوهات عّدة منذ نحو ع�سرين 

ن في بداية ك�سف هذه  �سنة، لكننا حت������ى االآ

جرام المطرودة. وما تُظهره لنا المقاريب  االأ

أنه������ا ال ت�سكل حاالت ا�ستثنائية!«، يقول  هو ا

أولي������ري« Ryan O`Leary، عالم  »ري������ان ا

الفيزي������اء الفلكية ف������ي جامع������ة »هارفرد« 

ميركية. وفي كل �سهر، ي�ساف ا�سم جديد  االأ

ج������رام المت�سردة، التي ت�ستمل  اإلى الئحة االأ

اليوم عل������ى ع�سرات المجرات، و800 نجم، 

وع�سرات المذنبات، وع�سرة كواكب، وثقبين 

أ�سود فائ������ق الكتلة. »هنالك  أ�سودي������ن وثقب ا ا

تب������ادالت هائلة على كل م�ستوي������ات الكون. 

ن، بف�س������ل الكامي������رات وا�سعة الحقل،  واالآ

ن�ستك�سف الف�س������اءات الخاوية بين الح�سود 

النجمي������ة، بي������ن المجرات...هناك حيث لم 
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نكن قد نظرنا م������ن قبل قط«، يو�سح »بيير 

أل������ن دوك« Pierre-Alain Duc، من  – ا
»مفو�سية الطاقة الذرية« في فرن�سا.

عمالق غازي خام�ش

واأخي������راً قا�س علم������اء الفلك حجم هذه 

ح�سائية  الظاهرة. وجعلته������م الدرا�سات االإ

ولى يعتق������دون اأن خروج ج�س������م �سماوي  االأ

من منظومته لي�س حدثاً نادراً. ووفقاً لعالم 

 Felix»الفل������ك الفرن�سي »فليك�������س  ميرابل

Mirabel، م������ن وكال������ة الطاق������ة الذري������ة، 
فاإن������ه ربما تكون غالبية ال������� 100 مليار من 

الثق������وب ال�س������وداء الموجودة ف������ي مجرتنا 

 قد ُقذف������ت بعيداً عن 
)1(

»ال������درب اللبني������ة«

ألن دوك«  المكان الذي ول������دت فيه. ويرى »ا

أن������ه ربما كان هناك نجم من بين كل خم�سة  ا

يعوم في الف�ساء وحيداً. وح�َسب »تاكاهيرو 

�سوم������ي« Takahiro Sumi، عالم الفلك 

أنه توجد  ميركية ا من جامعة »برن�ست������ون« االأ

كواكب مت�س������ردة بقدر ما توج������د مثلها من 

أي�س������اً، وجد عالم  نج������وم في المج������رة؛ بل ا

 Hagai »ميركي »هاغاي بيريت�س الفلك االأ

Perets من خالل النمذجة اأن 3 اإلى %6 من 
الكواكب التي تدور حول نجم كانت قد ُقبلت 

في منظومتها بعد مئات ال�سنوات ال�سوئية 

ج�سام التي كانت  من الت�سرد. وتتميز هذه االأ

مت�سردة �سابق������اً بمدار منحن قلياًل.... وقد 

تكون المجموعة ال�سم�سية نف�سها نتاج هذه 

التب������ادالت: وفق������اً لح�ساب������ات »كون�ستانتين 

باتيجي������ن« Konstantin Batygin م������ن 

مرك������ز الفيزياء الفلكية في »جامعة هارفرد 

ر�س 7 درجات  ميركية«، فاإن انحن������اء االأ االأ

قيا�ساً اإلى خ������ط اال�ستواء ال�سم�سي قد يدل 

عل������ى اأن ال�سم�������س كانت لها رفيق������ة انتهى 

م������ر بها باأن اأق�سيت بعي������داً عقب ت�سكل  االأ

الكواك������ب. وت�سير النمذج������ات التي اأجراها 

 Alessandro موبيديل������ي«  ألي�سان������درو  »ا

Morbidelli م������ن مر�سد »ك������وت دازور« 
أنها  الفرن�س������ي، والتي يُنظر اإليها اليوم على ا

هي تلك التي ت�سكل اليوم ال�سيناريو الر�سمي 

أنه اأقرب  لوالدة مجموعتن������ا ال�سم�سية، اإلى ا

اإلى الواقع اإن كان كوكٌب خام�س عمالق قد 

دار فيما م�س������ى بجوار »الم�ستري« و»زحل« 

أورانو�������س« و»نبتون« قب������ل اأن يُق�سى من  و»ا

اأجل �سم������ان ا�ستق������رار المجموعة. بذلك، 

�سيك������ون ذاك النجم وه������ذا الكوكب الغازي 

ر�س في طور بحث اليوم  اللذان ولدا مع االأ

عن ماأوى جديد، ف������ي مكان ما من الف�ساء 

بين النجمي الوا�سع!.

أ علماء الفلك باإدراك  لي�س مده�ساً اأن يبدا

اأهمية مث������ل حاالت الت�سرد ه������ذه. ذلك اأن 

أنها معزولة،  ج�سام، على الرغم من ا هذه االأ

تمار�������س قدرةَ تاأثي������ٍر ال ي�سته������ان بها. »كنا 

نت�سور لزمن طوي������ل، حينما نف�سر الخيوط 
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الغازي������ة الغريبة الت������ي تنب�سط عند محيط 

 ،pulsars أنه������ا بُل�سارات بع�س المجرات، ا

وهي نجوم �سخمة ف������ي نهاية حياتها تطلق 

دفقات قوية من الم������ادة. ولكن في الواقع، 

ف������ي غالبية الحاالت، تتم������دد هذه الخيوط 

بنتيج������ة نجوم مقذوفة من موا�سع اأخرى!«، 

ألن دوك«. وقد اأ�سبح علماء  ي�سرح »بيير – ا

ج�سام  الفلك الي������وم ي�ستبهون بوجود هذه االأ

النجمية المت�سردة حالما يقعون على مجرة 

ذات �س������ورة م�سوهة. وي�ستندون اإلى �سوئها 

يُّنَه فجاأًة عقب 
أ كي يف�سروا كيف �سهد الكوُن تا

والدته بب�سعة ماليين من ال�سنوات؛ بل باتوا 

ي�ستخدمونها كم�سابي������ر. »تمدنا هذه الفئة 

المق�سية بمعلوم������ات حول النجوم في قلب 

الح�س������ود: يدلنا م�سارها على وجود غازات، 

غير ممكن������ة الك�سف بو�ساط������ة المقاريب«، 

 Vincent »يو�سح »فان�سان هنولت-برونيه

Henault Brunet عالم الفلك من جامعة 
أ�سكتلندا. »اإدنبورغ« في ا

ج�ســـام  الأ حـــول  جديـــدة  معلومـــات 

المق�سية:

وفيم������ا يتعل������ق بالكواك������ب والمذنب������ات 

التائه������ة، فاإنها يمكن اأن تكون هي الم�سوؤولة 

ج�س������ام على م�ستوى  ع������ن �سمولية انت�سار االأ

المج������رات. وق������د اأظهرت عملي������ة محاكاة 

 Tetsuya Hara »اأجراها »تت�سويا ه������ارا

أنه ربم������ا تكون اآالف  من جامع������ة »طوكيو« ا

ر�سية قد و�سلت  ال�سخ������ور ذات الطبيعة االأ

خالل 1 مليون �سنة فقط اإلى النجم الم�سمى 

Gliese 581، الذي يدور حوله كوكٌب ربما 
يحوي م������اًء �سائاًل. »�سيكون له������ذه النتيجة 

انعكا�������س هام، يكف������ي اأن تول������د الحياة في 

خم�سة وع�سري������ن مو�سعاً مختلفاً من مجرة 

ال������درب اللبنية كي تنت�سر فيها كلها: لم يكن 

ن نقدر ح������ق التقدير تبادالت  لدين������ا ميل الأ

المادة بي������ن منظومة كوكبي������ة واأخرى«. اإنه 

�سياء الهام�سية  انقالب غريب في الو�سع: االأ

ج�س������ام المنعزلة  ت�سبح مركزي������ة. وهذه االأ

كثيرة. اأج�سام منب������وذة لكنها تقوم ب�سياغة 

الكون، بل تغدو مناراٍت يهتدى بها، وحار�سًة 

للذاكرة، وخالقة. من بينها:

− نجوٌم �أق�ضيت:
م�سائُر النجوِم الماأ�ساويُة كثيرةٌ. لننظر 

اإلى النج������م :30Dor#016: بعد اأن در�س 

أنه كان قد اأق�سي  علماء الفلك �سوءه، اأدركوا ا

عن �سرنقته الغازية الناعمة منذ والدته. كان 

ذلك ب�سبب اأخيه دون �سك، الذي اقترب منه 

خ دفعه  كثيراً بق������وة، اإلى درجة اأن ه������ذا االأ

بعيداً ب�سرع������ة 400000 كم/�سا في ف�ساء 

الك������ون البارد، م������ا وراء »�سديم العنكبوت«. 

 Zeta Ophiuchi وماذا نقول عن النجم

أُبعد بعد موت توءم������ه؟ عندما در�س  ال������ذي ا

علم������اء الفلك م�ساره و�سرعت������ه، ا�ستخل�سوا 

أنه كان له فيما  ف������ي الواقع، ع������ام 2011م، ا
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م�سى رفيٌق )نجٌم كبير الكتلة( ربما يكون قد 

مات مبكراً في انفجار عمالق. وربما يكون 

Zeta Ophiuchi ق������د ُقذف في الف�ساء 
الكون������ي م������ع بقايا توءمه ب�سرع������ة 1 مليون 

كم/�سا تقريباً. والي������وم، �سار وح�ْسب مجرد 

ج�سم ي�سق لنف�سه طريقاً في غبار الو�سط بين 

النجمي على �سكل موجات �سدمية. اأما النجم   

HE 0437- 5439، فق������د نجا باأعجوبة، 
فبينم������ا كان ي������دور حول نف�س������ه ب�سرعة مع 

اأخويه على مقربة من مركز الدرب اللبنية، 

�سود  من������ذ 100 مليون �سنة، الم�س الثقَب االأ

 ،Sagittarius A فائَق الكتل������ة الم�سم������ى

الواقع في قلب المج������رة، الذي هّم بالتهام 

أكبَرها  النجوم الثالثة، لكن »الغول« اختطف ا

خيُر طاقتَه الحركية اإلى  كتلة فحول هذا االأ

خرين فاندفعا بعي������داً ب�سرعة  النجمي������ن االآ

خيالية: 2.5 مليون كم/�سا. وانتهى المطاف 

بهذين الناجيي������ن باالندم������اج وتولد عنهما 

ن في رحلته اإلى خارج  ج�سم منعزل ه������و االآ

حدود »الدرب اللبنية«.

− وح�ضٌد كروي �قُتلع من مجرته:
المج������رة الت������ي تحت�سن ح�س������د النجوم 

الم�سم������ى   amas globulaire الك������روي 

ن في ط������ور االندماج مع  MDL92 هي االآ
ألعاب نارية. اإال  اأخرى �سبيهة بها في ظاهرة ا

اأن هذا الح�سد ل������ن يكون جزءاً من المجرة 

العمالق������ة الجديدة الناتج������ة عن االندماج، 

ويقوم بلّم اآالف نجوم������ه، وتدور غازاته في 

حركة دّوامية ب�سرعة متنامية حول مركزه.. 

ول������م يعد ه������ذا الح�سد ال�سغي������ر معلقاً اإال 

أية لحظة  بخيٍط بمجرته وق������د ينقذف في ا

في الف�ساء بين المجرات. ذلك اأن المجرة 

الحا�سنة بعث������رت مادتَها على م�سافة مئات 

عدة من ال�سنوات ال�سوئية من �سدة انب�ساط 

اأذرعها كي تن�سم اإلى جارتها، فوجد الح�سد 

نف�سه وحيداً. وما اإن تنق�سي ب�سعة ماليين 

خرى حت������ى ينقطع رباطه  من ال�سن������وات االأ

معها ب�سكل نهائي.

�لمجموع���ة  م���ن  خ���رج  ومذن���ٌب   −
�ل�ضم�ضية:

اأُعجب علماء الفل������ك جداً عام 2010م 

بروع������ة ذيل المذن������بC/2009 R1، بلونه 

خ�سر وال�سيما اأن هذا الذيل لن  زرق- االأ االأ

ن لي�س  أبداً مرة اأخرى بعد ذلك، الأ ينب�س������ط ا

في م�س������اره اأدنى �سك: كان قد انحرف ماراً 

على مقربة من كوكب غازي وبات يفلت من 

تاأثير ال�سم�������س. وتوقفت غازاته عن التبخر 

وتال�سى ذيله نهائي������اً. وعما قريب لن يكون 

�سوى ك������رة �سخرية تعوم ف������ي الف�ساء بين 

النجوم.

− وثقٌب �أ�ضود خرج من �لدرب �للبنية:
ذو   XTEJ1118+ 480 النج������م  كان 

الكتلة ال�سخم������ة م�سعاً منذ ب�سع مئات من 

ماليين ال�سني������ن: كان يدور في فلكه في 
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قلب »الدرب اللبنية«، اإلى جانب مليارات 

النج������وم، وكان يواكبه رفي������ٌق �سرعان ما 

نفد وقوُده ب�سبب كتلت������ه ال�سخمة جداً، 

فانطف������اأ في هّب������ة كارثية دفع������ت النجم 

ب�سرع������ة  بعي������داً   XTEJ1118+ 480
خير  500000 كم/�س������ا.... وانفجر هذا االأ
ب������دوره قبل اأن ين�سغط حت������ى لم يعد يبعث 

�سود  اأي �س������وء. واليوم، بات ه������ذا الثقب االأ

المنعزل، الذي ال يمكن اأن يوقف هروبه اأي 

�سيء، على مقربة من هالة المجرة، واأمامه 

ف�ساء الكون الوا�سع بين المجرات.

− وثقٌب �أ�ضود يحل محل �آخر:
�س������ود CID-42 �سحية  كان الثق������ب االأ

جانبي������ة الندماج جرى ب�س������كل �سيِّئ. ووفقاً 

لعملي������ات المح������اكاة التي اأنجزه������ا علماء 

الفيزياء الفلكية فاإنه عندما تندمج مجرتان 

خرى وتتمازج نجومهما اإلى  اإحداهما في االأ

اأن ال تع������ودا ت�سكالن �سوى مج������رة واحدة، 

�سودان فائقا الكتلة  أي�ساً الثقبان االأ يندم������ج ا

الل������ذان كانا يتربعان عل������ى عر�س مركز كل 

أ�س������ود واحد عمالق يهيمن  منهما في ثقب ا

عل������ى اإمبراطورية المج������رة الجديدة... اأما 

�سود CID-42 فق������د ُقذف في  الثق������ب االأ

الف�س������اء بين المجرات ب�سرع������ة 5 ماليين 

ليات التي  كيلومتر ف������ي ال�ساع������ة! اإال اأن االآ

تتحكم بهذا االنق������الب المجري تبقى لغزاً 

ن. حتى االآ

− كوكٌب �أ�ضاع نجمه:
و�سلت اإ�سارته ال�سعيف������ة اإلى المقراب 

المن�س������وب   Very Large Telescope
أتاكاما« في »الت�سيلي«، بل اإن  ف������ي �سحراء »ا

العلماء ك�سفوا غاز الميثان في جوه.... هنا، 

فالك، على م�سافة  في و�سط الف�ساء بين االأ

�سن������وات �سوئية ع������دة من اأي نج������م، يعوم 

 كتلته اأكبر من كتل������ة الم�ستري 
ّ
كوكب فت������ي

باأربع اإلى �سبع م������رات. ويبقى اأمام العلماء 

معرف������ة لماذا اأ�ساع ه������ذا الكوكب الم�سمى 

CFBDSIR2149- 0403 �سم�َسه، بينما 
يدور اأمثاله كلهم به������دوء حول النجم الذي 

تول������دوا منه. ل������م يتمكن علم������اء الفلك من 

الح�سم بي������ن �سيناريوهين: اإم������ا اأن اأخاً له، 

عمالق������اً دون �سك، م�سط������رب المدار، قد 

قذف هذا الكوك������ب بعيداً، في الوقت الذي 

أنه ولد  ه حول �سم�س������ه؛ واإما ا ع جوَّ كان يجمِّ

وحي������داً، في ظالم الف�س������اء، �سمن �سحابة 

غب������ار معزولة قبل اأن يتركه������ا بفعل انفجار 

اأحد النجوم.

وت�ضادم مجر�ت

»بع������د م������رور ما يق������رب من ق������رن من 

مكان اأخيراً  النظريات والفر�سيات، بات باالإ

كبر الذي �ستعي�سه  و�سف الحدث الكوني االأ

منظومتنا ال�سم�سية«، يق������ول عالم الفيزياء 

 Roeland »الفلكية »روالند فان دير ماريل

van der Marel، م������ن »المعه������د العلمي 
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لمق������راب بالتيمور الف�سائ������ي« في الواليات 

المتحدة، ال������ذي اأنجز موؤخ������راً قراءًة حول 

م�ستقب������ل نج������وم مجرتن������ا: ف������ي غ�سون 4 

ملي������ارات �سنة، �ستتعر�������س مجرتنا »الدرب 

اللبنية« لت�سادم كبير م������ع اأ�سخم جاراتها، 

 .Andromède »أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة مجرة »المرا

خرى في البداية  �ستدور اإحداهما ح������ول االأ

ببطء، ثم تتمازج غازاتهما، وتتحد نجومهما 

اإلى اأن تت�سكال مرة اأخرى في مجرة واحدة 

خ������الل 7 ملي������ارات �سن������ة، مج������رة واحدة 

عمالقة تهيمن على كل �سيء في مجموعتها 

المجرية.

كان ل������دى علم������اء الفل������ك اإح�سا�س باأن 

هذه الكارث������ة الطبيعية �ستحدث. وما كادوا 

يفهم������ون، في ع�سرينيات الق������رن الما�سي، 

أة  اأن هذه البقعة ال�سديمي������ة الم�سماة »المرا

ال�ُم�َسلْ�َسلَ������ة« ه������ي مج������رة، حت������ى اكت�سفوا 

أنه������ا تقترب م������ن مجرتنا. منذئ������ذ، قا�ست  ا

مقاريبهم، مرات عدة، زيحان �سوء نجومها 

زرق. باتوا بعدها على يقين:  باتجاه اللون االأ

كبر بين  هات������ان المجرتان الحلزونيت������ان، االأ

المج������رات، واللتان ت�سم������ان مئات مليارات 

النجوم �سمن محيط دائري م�ساحته ماليين 

اإحداهما  ������ان  تنق�سّ ال�سوئي������ة،  ال�سن������وات 

خرى ب�سرعة 430000 كم/�سا!.  باتج������اه االأ

واأخذ المنظرون ينجزون مزيداً من عمليات 

المح������اكاة. النتيج������ة: يمكن للمج������رات اأن 

خرى،  تتالم�س، واأن ت������دور اإحداها حول االأ

واأن تجت������ذب كل منهم������ا الثانية ثم تق�سيها 

أو اأن تمتزج������ا فتتمخ�سا عن مجرة واحدة  ا

جديدة... وكان يلزم، لح�سم الم�ساألة، التاأكد 

أة الم�سل�سلة« تتج������ه مبا�سرة  م������ن اأن »الم������را

أنها ال تحيد جانبياً.  نحو »الدرب اللبنية« وا

توج������ب بذلك قيا�س �سرعته������ا الجانبية، اأي 

اأدق حركة ظاهرة للنجوم في عمق ال�سماء. 

أننا قمن������ا بتنب������وؤات ا�ستناداً  »من الموؤك������د ا

اإلى نماذج نظري������ة بخ�سو�س هذه ال�سرعة 

أنها اأو�سحت فقط اأن قيمتها  الجانبية. اإال ا

تبق������ى ما دون 200 كم/ثا: هذا الرقم اأعلى 

م������ن اأن نعطي حكماً حا�سم������اً ويقينياً فيما 

أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة«، واأ�سعف  يتعلق بم�سار »الم������را

اأي�ساً من اإمكان قيا�سه...«، تو�سح »غورتينا 

ب�س������ال« Gurtina Besla، عالمة الفيزياء 

ميركية. الفلكية من جامعة »كولومبيا« االأ

ولكن، منذ ع�سر �سن������وات، كان »روالند 

ف������ان دير ماري������ل« مقتنعاً ب������اأن القيا�س في 

متن������اول المقراب الف�سائ������ي »هابل« التابع 

ميركي������ة: »كان بع�������س  لوكال������ة الف�س������اء االأ

الزمالء خائفين من اأن ال تكون قدرة »هابل« 

كافية. ولك������ن قلت لنف�سي اإننا اإذا ما اأخذنا 

قيا�سين متباعدين ج������داً زمنياً �سنتمكن من 

زاح������ة الجانبية للنجوم...«. وهذا  معرفة االإ

َع نحو ع�سرة  ما تم فعاًل! وعندما قارن تو�سُّ

نج������وم في �س������ور كان قد التقطه������ا »هابل« 
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عام 2002م وعام 2010م، قّيم هذا العالم 

الفلكي، عل������ى مخطط ال�سم������اء، اأن �سرعة 

أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة« ه������ي 17 كم/ثا فقط.  »الم������را

أنها تتجه مبا�س������رًة تقريباً نحو  يعني ذل������ك ا

»الدرب اللبني������ة«. ا�ستعانت »غورتينا ب�سال« 

به������ذا القيا�������س واأج������رت عملي������ات محاكاة 

لم�سار المج������رة، واأ�سبح ال�سيناريو وا�سحاً: 

�ستندم������ج المجرتان في »لعبة نارية« كونية. 

آنذاك كي ترى  قد ال تكون الب�سرية موجودة ا

ن �سم�سها تكون قد  ال�سم������اء وهي ت�ستع������ل الأ

تحولت اإلى عم������الق م�سوه مخيف بعد نفاد 

زرق يمكن اأن  وقوده������ا. اإال اأن الكوك������ب االأ

ي�سمد موفراً بذلك زاوية روؤية مثالية لتتبع 

التقاء العمالقتين. وال�سيناريو هو التالي:

أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة«  في البداية، �ستب������دو »المرا

�ساحب������ة ال�س������كل في جوار �سري������ط »الدرب 

زغب: بقعة �سوء  اللبني������ة« ذات الم�سه������د االأ

أكثر لمعاناً  بي�س������اء �سغيرة، تكاد ال تك������ون ا

م������ن نجم في �سماء الليل. ثم يتحول ال�سديم 

)�سحاب ما بين النج������وم( ال�سئيل اإلى بقعة 

لئة، واإلى ك������رة �ساطعة، ثم تتخذ �سكاًل  متالأ

بي�سوي������اً اأزرق الل������ون.... وم������ع انق�ساء كل 

�ساعة، تكون هذه ال�سحاب������ة العمالقة التي 

ت�س������م 400 ملي������ار نجم ق������د اقتربت قلياًل 

)نح������و 384.4 ملي������ون متر و�سطي������اً، اأي ما 

ر�������س والقمر( اإلى  ي�س������اوي الم�سافة بين االأ

اأن تنب�س������ط حلزوناتها المدوِّمة اأخيراً، هذه 

ذرع المج�سّي������ة العام������رة بالنج������وم، التي  االأ

جرام البعيدة. وخالل 3.7  تحجب �س������وء االأ

مليار �سنة، تكون جارتن������ا البعيدة قد بداأت 

أبواب »ال������درب اللبنية«، على م�سافة  تطرق ا

ب�سع������ة ماليين من الكيلومت������رات فقط من 

المجموعة ال�سم�سية. وعندئذ، �سيب�سط هذا 

تي م������ن عالم اآخر �سيطرته على  المركب االآ

ال�سماء، معطياً فكرة مدوخة عن اال�سطدام 

القادم.

أًة، ت�ستع������ل ال�سماء. وخ������الل ب�سع  فج������ا

جرام  ع�سرات من ماليين ال�سنوات، تبقى االأ

التي ال تتغي������ر كما هي، تاركًة المجال للعبة 

ناري������ة كونية. وتتم������ازج النج������وم الحمراء، 

والزرقاء وال�سف������راء. وتك�سف �سحب الغاز 

ذات النور المعاك�س ع������ن تدرجات نحا�سية 

لوان. ولن تمر ليلة دون اأن تظهر خاللها  االأ

أ�س������كال حلزونية جديدة زاخ������رة بالنجوم.  ا

أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة«  أ التح������ول. تاأخذ »الم������را ويبدا

و»الدرب اللبني������ة« بالدوران كل منهما حول 

خ������رى، بب������طء، كما ل������و كان������ت الواحدة  االأ

خرى وتزنها. ثم، تحت تاأثير قوى  تقي�������س االأ

جاذبي������ة �سخمة، تلتوي اأذرعه������ا، وتنب�سط، 

وتتقل�س للتق������ارب من جديد ب�سكل اأف�سل. 

وتتالم�������س الحلزونات ويلت������ف بع�سها على 

خر. وتت�س������كل ج�سور من النجوم  البع�س االآ

بين المجرتين، فتوحدهما. وتتجمع ال�سحب 

الغازي������ة، وتن�سغط، وينته������ي المطاف بها 
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باالنهيار عل������ى نف�سها لتتولد اأعداد �سخمة 

جرام،  جرام. وحالما تظه������ر هذه االأ م������ن االأ

أكب������ر كتلًة فيطلق  ينفجر م������ن بينها ما هو ا

اأمواج������اً من ال�سوء. ويتعل������ق اأ�سغرها كتلة 

ب�سكل نهائي في القبة ال�سماوية مثل فواني�س 

�سغيرة جديدة ذات لون ذهبي.

ينطف������ئ الحري������ق الكوني بعدئ������ذ، تاركاً 

في الم������كان كرة �سوئية عمالقة. وبعد 200 

مليون �سنة فقط من بداية اال�سطدام، �ستكون 

ال�سحب الغازية قد تال�ست، بعد اأن ت�ستهلكها 

ذرع  والدة مليارات النجوم الجديدة. وتكون االأ

الحلزونية قد تفّتتت، وان�سمت مئات مليارات 

أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة« و»الدرب اللبنية«  نجوم »الم������را

خر. وبما اأن كاًل من  بع�سها اإلى البع�������س االآ

خ������ر بم�سافات  هذه النج������وم ينف�سل عن االآ

هائل������ة فاإنه������ا تنج������و جميعها م������ن الكارثة. 

ومنذئ������ذ، تتجمع ببطء �سم������ن كرة عمالقة 

 هو 
)1(

أ�سود هائل وغير مرئية ي�سوده������ا ثقب ا

�سودين اللذين كانا  نتيجة اتحاد الثقبي������ن االأ

يتربع������ان في قلب كل م������ن المجرتين. وحول 

بعد  أ النج������وم االأ ه������ذه الفقاع������ة، الكرة، تبدا

بال������دوران ببطء م�سكلًة ح�سداً اإهليلجياً. اأما 

ال�سم�س، التي تجذبها هذه الحركة على نحو 

ال يقاوم، فتجد نف�سها مبَعدًة باتجاه المحيط 

على م�سافة 100000 �سنة �سوئية من مركز 

أة ال�ُم�َسلْ�َسلَة«  المجرة الجديدة. ال تعود »المرا

و»الدرب اللبنية« �سوى مجرة واحدة. و�سيغدو 

ر�س بال ليل. كوكب االأ

�سود المركزي في مجرتنا »الدرب اللبنية« فائق الكتلة جداً، اأكبر من كتلة ال�سم�س بماليين  ثقب المجرة االأ  -1

أنها اأ�سغر كتلة من المركزي بكثير،  المرات. ولكن ت�سم كل مجرة ثقوباً �سوداً اأخرى كثيرة العدد جداً، غير ا

وهي ناجمة عن انهيار نجوم �سخمة جداً.

Science & Vie  :الم�صدر

الهوام�ش
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اأديب وباحث وناقد. ❁

�سالمية 2015م مة الثقافة السمة الثقافة السمة الثقافة الإ س»نزوى« عا�س»نزوى« عا�

محمد مروان مراد

❁

م������ن البرنامج  انطالق������اً 

الثقاف������ي ال�سن������وي المعتمد 

ب������ل منظم������ة ال������دول م������ن قب������ل منظم������ة ال������دول م������ن ِقب������ل منظم������ة ال������دول 

ي�سي�سك������و«،  »الإ »الإ�سالمي������ة  إ�سالمي������ة  الإ

وال������ذي اأدرجت في������ه المدن 

في  في سارك������ة  في سارك������ة  ارك������ة  الم� الم�س�سالمي������ة  س�سالمي������ة  الإ

الثقاف������ة  الثقاف������ة س������م  الثقاف������ة س������م  ������م  عوا� سط������ة عوا�سط������ة  عوا�س ط������ة عوا�سط������ة  سن�سن� أ ا

�سالمية، تحتفل ثالث دول  الإ

اإ�سالمي������ة هذا العام 2015م، 

للثقافة  للثقافة سم������ة  للثقافة سم������ة  م������ة  عا� عا�سباختيارها  سباختيارها 

�سالمي������ة، وهي مدينة »نزوى« في �سلطنة  الإ

آلماتا«  مان ممثلة للوطن العربي، ومدينة »عمان ممثلة للوطن العربي، ومدينة »ُعمان ممثلة للوطن العربي، ومدينة »ا

آ�سيا،  في جمهوري������ة »كاز�خ�ستان« عن قارة �

ومدينة »كوتونو« ف������ي جمهورية »بنين« عن 

قارة �أفريقيا.
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طة االحتفال بنزوى عا�صمة صطة االحتفال بنزوى عا�صمة صطة االحتفال بنزوى عا�صمة  صن�صن� أ وكان������ت ا

المية، ق������د انطلقت مع مطلع صالمية، ق������د انطلقت مع مطلع صالمية، ق������د انطلقت مع مطلع  ص�ص� للثقاف������ة االإ

الع������ام الحال������ي، لتتوا�ص������ل ط������وال الع������ام 

تمل صتمل صتمل  صهرية متنوع������ة، ت�صهرية متنوع������ة، ت� هرية متنوع������ة، ت�صهرية متنوع������ة، ت�ص صمن������ة برام������ج �صمن������ة برام������ج � من������ة برام������ج �صمن������ة برام������ج �ص صمت�صمت�

دب واللغة والتاريخ،  رات في اصرات في اصرات في االأ صعلى محا�صعلى محا�

عر العربي، ون������دوات علمية صعر العربي، ون������دوات علمية صعر العربي، ون������دوات علمية  صي������ات لل�صي������ات لل� ي������ات لل�صي������ات لل�ص صم�صم� أ وا

للفنون  ومعار�������ض  للفنون صي������ة  ومعار�������ض  للفنون صي������ة  ومعار�������ض  ي������ة  صيا�صيا� يا�صيا�ص و� و�صواقت�صادي������ة  صواقت�صادي������ة 

باب، صباب، صباب،  صط������ة ال�صط������ة ال� ط������ة ال�صط������ة ال�ص صن�صن� كيلي������ة، وملتقي������ات صكيلي������ة، وملتقي������ات صكيلي������ة، وملتقي������ات الأ صالت�صالت�

افة صافة صافة  ص�ص� اإ ابقات متنوعة صابقات متنوعة صابقات متنوعة  صودورات تدريبية وم�صودورات تدريبية وم�

اريع العمرانية صاريع العمرانية صاريع العمرانية  صلى افتتاح العديد م������ن الم�صلى افتتاح العديد م������ن الم� اإ

لطنة.صلطنة.صلطنة. صوالمراكز الثقافية الجديدة في ال�صوالمراكز الثقافية الجديدة في ال�

بموقعه������ا  »ن������زوى«  تتمي������ز  الموق���ع: 

ف������ح الجبل صف������ح الجبل صف������ح الجبل  صذ تق������ع على �صذ تق������ع على � تراتيج������ي، صتراتيج������ي، صتراتيج������ي، اإ ص�ص� االإ

ر من جهته الجنوبية، وتحدها والية صر من جهته الجنوبية، وتحدها والية صر من جهته الجنوبية، وتحدها والية  صخ�صخ� االأ

ر صر صر  صخ�صخ� رقية، والجبل اصرقية، والجبل اصرقية، والجبل االأ صزكى« من الجهة ال�صزكى« من الجهة ال� أ »ا

مالية، ووالية بيال من الجهة صمالية، ووالية بيال من الجهة صمالية، ووالية بيال من الجهة  صم������ن الجهة ال�صم������ن الجهة ال�

الغربي������ة، ووالية منح م������ن الجهة الجنوبية، 

هول صهول صهول  صوتتع������دد طبوغرافية »نزوى«، فمنها ال�صوتتع������دد طبوغرافية »نزوى«، فمنها ال�

والحدائق  والحدائق صراء،  والحدائق صراء،  راء،  الخ� والواحات  الخ�صطة،  والواحات  صطة،  الخ�ص والواحات  الخ�صطة،  والواحات  طة،  صالمنب�صالمنب�

اب من صاب من صاب من  صبار التي تن�صبار التي تن� فالج واالآ التي ترويها االأ

عاب.صعاب.صعاب. صودية وال�صودية وال� االأ

ّنزوى في كتابات الجغرافيين والرّحالة نزوى في كتابات الجغرافيين والرحالة نزوى في كتابات الجغرافيين والرّحالة 

العرب:

ن صن صن  صح�صح� ������ي في كتاب������ه »ص������ي في كتاب������ه »ص������ي في كتاب������ه »اأ صث المقد�صث المقد� تح������ّد

ال��ال��اًل: )تقع نزوى  ������ �ي������م« عن »نزوى« قائ����ي������م« عن »نزوى« قائ��� ي������م« عن »نزوى« قائ���صي������م« عن »نزوى« قائ���ص صالتقا�صالتقا�

ف������ي الجبال وهي مدينة كبي������رة بناء بيوتها 

وق، صوق، صوق،  صط ال�صط ال� ط ال�صط ال�ص صمن الطي������ن، ويقع الجامع في و�صمن الطي������ن، ويقع الجامع في و�

آبار، واإذا غلب  أنه������ار وا وي�سرب �سكانها من ا

الوادي في ال�ستاء دخل الماء اإلى الجامع(.

وذكر ياق������وت الحموي »نزوى« في كتابه 

»معجم البلدان«: )النزو هو الوثب، و»نزوى« 

جبل بُعمان لي�س ب�ساح������ل، وحوله عدد من 

الق������رى الكبار ي�سمى مجموعها بهذا اال�سم، 

وت�ستهر »نزوى« بالثي������اب المنّمقة بالحرير 

وه������ي ثياب جيدة فائق������ة ال يُعمل مثلها في 

بالد العرب، وي�سنعون ماآزر من �سنف تلك 

أثمانها مرتفعة ويبالغون فيها(. الثياب، ا

كما و�سف الرحالة ال�سهير »ابن بطوطة« 

زيارته اإل������ى »نزوى« في كتابه »تحفة النظار 

�سفار«:  م�سار وعجائ������ب االأ في غرائ������ب االأ

أيام في  )ث������م ق�سدنا بالد ُعمان ف�ِسرنا �ستة ا

ال�سحراء، ثم و�سلنا ب������الد ُعمان في اليوم 

أ�سجار  أنه������ار وا ال�سابع، وه������ي خ�سبة ذات ا

وب�ساتين وحدائق نخل وفاكهة كثيرة مختلفة 

جنا�س، وو�سلن������ا قاعدة هذه البالد وهي  االأ

مدينة »نزوى«، تق������ع المدينة في �سفح جبل 

نه������ار، واإن اأهل 
تحيط به������ا الب�ساتي������ن واالأ

والنجدة،  بال�سجاع������ة  يو�سف������ون  المدين������ة 

ويُ�سلّ������ون الجمعة ظهراً ف������اإذا فرغوا منها 

آيات من الق������راآن. وعادة اأهلها  مام ا أ االإ ق������را

أنه������م ياأكلون في �سح������ون الم�ساجد، وياأتي  ا

كل في  كل ف������رد بما عن������ده ويجتمعون ل������الأ

�سحن الم�سجد، وياأكل منهم كل متواجد في 

الم�سجد(.
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�سالمي: معقل العلوم والفقه الإ

ا�سته������رت »ن������زوى« بتاريخه������ا العري������ق 

أوائل بلدان  وموروثاته������ا المتنوعة، وهي من ا

�سالمي، وعبر  ُعمان التي احت�سنت الدين االإ

تاريخها كانت »نزوى« معقاًل للعلماء والفقهاء، 

�سالم بها،  وتميزت بوجود مدار�������س لفقه االإ

وعك������وف العلماء على الدرا�سة والتاأليف في 

�سالمية، لذا  مختلف جوانب الدرا�س������ات االإ

�سالم«  اأطلق عل������ى »نزوى« لقب »بي�س������ة االإ

ألقابها اأي�ساً »تخت العرب«. ومن ا

وق������د �ساهم������ت »نزوى« في بن������اء �سرح 

�سالمية عب������ر الع�سور، وكان  الح�س������ارة االإ

هل  لها ن�ساط في ميادين العلوم، كما كان الأ

ُعمان ب�سفة عامة، ن�سيب وافر فيما تركته 

�سالمية من كن������وز علمية وثقافية،  م������ة االإ االأ

ولى بدور  حيث قام الُعمانيون في القرون االأ

نتاج الفك������ري واالت�سال  ب������ارز في مجال االإ

�سالمي. وت������دل الوثائق  باأنح������اء العال������م االإ

ألَّفوا  الباقية داللة قاطعة على اأن الُعمانيين ا

ول  في ميدان الفقه والحديث منذ القرن االأ

أنهم  الهجري / ال�سابع الميالدي، مما يوؤكد ا

كانوا �سّباقين في هذا الميدان.

عا�سمة ُعمان:

أئمة ُعمان م������ن »نزوى« عا�سمة لهم  اّتخذ ا

مام محمد بن عف������ان �سنة 177ه�  من������ذ عهد االإ

/ 793م. وع������ن ذل������ك يق������ول العالم������ة ال�سيخ 

�سال������م بن حمود ال�سياب������ي: »تعر�ست ُعمان من 

الفر�س وقرا�سنة الهند اإلى هجمات عّدة، فراأى 

مامة من �سحار  الم�سلم������ون تحويل عا�سم������ة االإ

اإل������ى »ن������زوى«، وراأى ذوو ال�س������اأن اأن نزوى اأمنع 

أقرُّ ل�سلطانهم، فاتفق  لهم واأح�س������ن لزعامتهم وا

مام بها، وال يخرج منها اإال  نظرهم اإلى اأن يكون االإ

 ي�ستدعي. واأ�سبحت »نزوى« 
ٍ
أو ِلداع لُمِهمٍّ يبدو ا

مام في  مامة في ُعمان، وكان مقام االإ كر�سي االإ

م������ام غ�سان بن عبد اهلل  الح�سن، وفي عهد االإ

اليحمدي )192 – 207ه�( �ُسميت »نزوى« تخت 

�سالم. العرب، كما �ُسميت بي�سة االإ

�سالمية في نزوى: المعالم الح�سارية والإ

تزخر والية »نزوى« بالعديد من المعالم 

ثري������ة، كالح�س������ون والِق������الع والم�ساجد،  االأ

اإ�ساف������ة اإلى البيوت القديم������ة، ويعود تاريخ 

�سالم كجامع ال�سواذنة  بع�سها اإلى فج������ر االإ

أبرز قالع  ال������ذي بني في �سن������ة 8ه�، وم������ن ا

وح�سون »نزوى«:

قلعة نزوى ال�سهباء: 

تعدُّ قلعة »نزوى« من اأجمل واأ�سخم ِقالع 

ول(  مام �سلطان بن �سيف )االأ ُعمان، بناها االإ

اليعربي الذي خلف موؤ�س�������س دولة اليعاربة 

م������ام نا�سر بن مر�س������د، وقد ا�ستغرق بناء  االإ

القلعة اثني ع�سر عاماً.

ر�س 24  يبل������غ ارتفاع القلعة ع������ن �سطح االأ

ا  مَّ
أ مت������راً ويبلغ قطره������ا الخارجي 43 مت������راً، ا

قطرها الداخلي فيبلغ 39 متراً، وقد ا�ستخدم 
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تربة  م������ا مق������داره 17925 متراً مكعباً م������ن االأ

ر�س حتى  والحجارة في ردم القلعة من �سطح االأ

ارتفاع 15 متراً، اأما كمية الحجارة الم�ستخدمة 

في بنائها فتُقدر بنح������و 6177 متراً مكعباً من 

ر�������س، ويوجد في القلع������ة 25 فتحة  �سط������ح االأ

ر�س )نوافذ  على من�سوب 15 متراً من �سطح االأ

ومرائي( تُ�ستخدم للدف������اع في وقت الحروب، 

كما يوج������د 120 فتحة اأخرى على من�سوب 24 

أي�ساً للدفاع  ر�������س تُ�ستخدم ا متراً من �سطح االأ

وقت الحروب، حيث يرابط الجنود المدافعون 

في هذه الفتحات كما تح������وي اأماكن لل�سجون 

آبار للمياه. واأماكن اأخرى لل�سالة وتوجد 7 ا

وعن قلعة »نزوى« يقول ال�سيخ �سالم بن 

حمود ال�سيابي: )هي قلع������ة عظيمة البناء، 

متينة ال�سكل فخمة الهيئة، في بطنها �سبعة 

أب������واب الرتقائها، على كل باب فتحة يدخل  ا

ال�سوء منها، وي�س������رق عليها كمر�سد له وال 

يته������ادى لدخولها، اإال م������ن �سبقت له معرفة 

أو  بطريقه������ا، اإذ يجد نف�سه في قبة مظلمة، ا

�سندوق مغلق ينده�س من روعتها الرائي(.

وفي درا�سة له ع������ن »المباني الحربية في 

ُعمان« ذك������ر الباحث د.اأي. دريك������و: )اإن قلعة 

ق�سى للتو�ّسع في نمط  »نزوى« تمّثل الح������د االأ

الِق������الع الُعمانية بين عامي )1660 – 1670م( 

وهي ح�سينة اإلى يومنا هذا، وقد قامت وزارة 

التراث والثقافة بترميمها لتكون وجهة �سياحية 

وثقافية، ومعلماً بارزاً لتاريخ »نزوى« العريق.

كان ح�س������ن »ن������زوى« المق������ر الرئي�سي 

مام  مامة قديماً، بُني الح�سن في عهد االإ لالإ

محمد بن عبد اهلل بن اأبي عفان اليحمدي 

في القرن الثاني الهجري، وكان �سغيراً جداً، 

مام ال�سلت بن مالك فو�ّسعه  ثم زاد عليه االإ

وبن������ى عليه ال�سور، وت������م ترميم الح�سن في 

مام نا�س������ر بن مر�سد اليعربي، وفي  زمن االإ

ول  مام �سلطان بن �سيف االأ عهد خليفت������ه االإ

ت������ّم اإدخال اإ�سافات على الح�سن وتجديده، 

كم������ا تّم بن������اء �سبلة البرزة وغرف������ة ال�سالة 

والبرج الغربي الذي ي�سمى برج المذبحة.

قلعتا فرق: بنى قلعتي فرق )القلعة ال�سرقية 

والقلعة الغربية( ال�سيخ هالل بن زاهر الهنائي 

في فترة واليته على »نزوى« في عهد ال�سلطان 

في�س������ل بن تركي )1888 – 1913م( وتتو�سط 

القلعتان الطريقين اللذين يوؤديان اإلى »نزوى« 

والطريق ال�سرقي الذي يمر بو�سط بلدة فرق 

والطريق الغربي ال������ذي يمر بين الحالة وبين 

القرية اأعلى من الوادي.

ح�ضن تنوف: يقع هذا الح�سن على �سفح 

خ�سر ف������ي منطقة تنوف، وتحيط  الجبل االأ

أب������راج، وبانيه هو ال�سيخ محمد بن  به ثالثة ا

ال�سلط الريامي النبهاني الذي كان والياً في 

مام نا�سر بن مر�سد اليعربي. عهد االإ

بي���ت �ض���ليط: يقع ح�سن بي������ت �سليط في 

الط������رف ال�سمالي م������ن »نزوى« عل������ى مدخل 

المدينة، ويتميز بموقع������ه المهم الذي ي�سيطر 
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على جميع الط������رق الموؤدية اإل������ى »نزوى« من 

الجهة ال�سمالية، اإلى جانب �سيطرته على فلج 

دار�س، بناه ال�سيخ الوالي عبد اهلل بن محمد بن 

مام  غ�سان الكندي الذي كان اأحد اأركان دولة االإ

نا�سر بن مر�سد اليعربي في القرن 11ه�.

بي���ت �لردي���دة: يق������ع ه������ذا البي������ت في 

�ستراتيجي،  بركة الموز، ويتمي������ز بموقعه االإ

م������ه في مدخ������ل الوادي الم������وؤدي اإلى  وتحكُّ

مام �سلطان  خ�سر، وقد با�س������ر االإ الجبل االأ

ابن �سيف اليعربي في بنائه في القرن 11ه�، 

حينما كان يقوم ب�سق فلج الخطمين، ولكنه لم 

مام  أتّم ذلك الحقاً محمد بن االإ يُكمل بناءه، وا

اأحمد بن �سعيد البو�سعيدي في القرن 13ه�، 

حينما كان والياً على »نزوى« وبهالء واأزكى.

م�ساجد نزوى:

ت�ستهر مدين������ة »نزوى« بوج������ود العديد 

ثرية، وق������د تخرج العديد  م������ن الم�ساجد االأ

فا�سل من ه������ذه الم�ساجد،  من العلم������اء االأ

مام  مام جابر بن زي������د، واالإ أبرزه������م االإ من ا

ال�سلت بن مالك الخرو�سي، وال�سيخ محمد 

ابن اإبراهيم الكن������دي موؤلف مو�سوعة »بيان 

ال�سرع«، وق������د ُطبعت في 72 جزءاً، وال�سيخ 

اأحمد بن عبد اهلل بن مو�سى الكندي موؤّلف 

كتاب »الم�سن������ف« الذي ُطبع في 41 جزءاً، 

وال�سيخ العالم������ة ب�سير بن المنذر، وغيرهم 

أ�سهر م�ساجد »نزوى«: كثر، ومن ا

جامع �ل�ضو�ذنة

تُن�سب ت�سميته اإلى بانيه ال�سيخ عي�سى بن 

�ساذان، وبناوؤه قائم في حارة ت�سمى )العقر( 

وه������و اأول م�سجد بُني فيها، اإذ كان بناوؤه في 

ال�سنة ال�سابع������ة للهجرة، وتّم تجديده مرات 

ع������دة، اآخرها في عام 936ه�/1529م، وهو 

ما تثبته النقو�س الموجودة على جدرانه.

جامع �ُضعال:

يعتب������ر ثان������ي جامع ف������ي »ن������زوى« بعد 

ال�سواذن������ة، وق������د بُني ف������ي ال�سن������ة الثامنة 

للهجرة، وموقع الجامع ف������ي منطقة تُ�سمى 

�ُسعال، ويُعد محراب جامع »�ُسعال« من اأقدم 

محاريب م�ساجد »ن������زوى« وم�ساجد �سلطنة 

ُعمان، حيث يرجع تاريخ بنائه اإلى �سهر ربيع 

الثاني 650ه� / 1252م.

جامع نزوى )جامع �ل�ضلطان قابو�س(: 

يُع������د من اأكبر الجوامع في »نزوى« ويقع 

في مركز المدينة مال�سقاً للقلعة والح�سن، 

ج من������ه معظ������م علم������اء »نزوى«  وق������د تخرَّ

ومثقفيه������ا الم�سهورين، بُن������ي جامع »نزوى« 

مام  في القرن الثاني الهج������ري في عهد االإ

غ�س������ان بن عبد اهلل، وُج������ّدد بناوؤه في عهد 

مام ال�سلت بن مالك، ثم ُجّدد بناوؤه ثانية  االإ

ول  مام �سلط������ان بن �سيف بن االأ في عهد االإ

بعد انتهائه م������ن بناء قلعة »نزوى« ال�سهيرة، 

فو�ّسعه وزاد عليه بع�س التح�سينات، ويُعرف 

اليوم بجامع قابو�س.
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م�ض����جد �لجن����اة: يق������ع في ح������ارة �ُسعال، 

وا�سمه م�ستق من واحة الجناة، ومّر بتجديدات 

عدة اآخرها في عام 925ه�/1519م، ويتميز 

أربعة اأمتار  بمحراب جمي������ل يبلغ ارتفاع������ه ا

وعر�سه ثالثة اأمتار، وقد عرف ت�سميم هذا 

المحراب في عدد من محاريب القرن العا�سر 

على  أ ال�سه������ادة على جزئه االأ الهجري، وتقرا

أ�سكال الزهريات،  بخط كوفي كبير يعلوه������ا ا

طار الخارج������ي الم�ستطيل، فيحتوي  أم������ا االإ ا

على �ستة ع�سر ختماً كبيراً يتبع كاًل منها ختم 

اأ�سفر، ونُق�ست كلها من الج�ّس بدقة. وتمّثل 

أ�س������كاالً هند�سية مختلفة،  ر�سومه زهريات وا

ط������ار الداخلي م�ستطي������ل ال�سكل محمول  واالإ

عل������ى عمودين منقو�سين على جانبي تجويف 

المحراب، وي�ستمالن على الزخارف النباتية 

الماألوفة على المحاريب الُعمانية.

م�ض����جد �ل�ض����رجة: يقع ف������ي منطقة �ُسعال، 

وهو من الم�ساجد القديمة، تُزيِّن محرابه نقو�س 

بديعة، يعود بناء المح������راب اإلى عام 924ه�/

1518م، وهو يُ�سبه محراب م�سجد الجناة.

م�ضجد �ل�ضرع: يقع في منطقة تنوف داخل 

ح�سن تنوف في الجانب ال�سرقي المطل على 

الوادي، تّم ت�سييد الم�سجد في الدولة النبهانية 

ول������ى، في عهد المل������ك عمر بن نبهان، وقد  االأ

أنه بني في �سنة 337ه�،  ُكتب على اأحد جدرانه ا

مام �سالم بن  وفي هذا الم�سجد تّم تن�سيب االإ

را�سد الخرو�سي �سنة 1331ه�/1913م.

ئمة في  ئمة: يق������ع م�سجد االأ م�ض���جد �لأ

أب������و ذوؤيه م������ن �سفالة نزوى ق������رب الب�ستان  ا

الم�سم������ى ب�ستان جناة، وبن������ي هذا الم�سجد 

في الق������رن الثالث الهجري، و�سمي )م�سجد 

ئمة( الجتماع الم�سلمين فيه لمبايعة اأكثر  االأ

من اإمام في اأكثر من مرة.

م�ض���جد �ليعارب���ة: يقع هذا الم�سجد في 

مام �سلطان بن  نيابة بركة الموز، وقد بناه االإ

أثناء قيامه ب�سق فلج الخطمين،  ول، ا �سيف االأ

مام اأحمد بن  ث������م اأكمله وو�ّسعه محمد بن االإ

أثن������اء بنائه بيت الرديدة  �سعيد البو�سعيدي ا

في بركة الموز.

علماء مدينة »نزوى«:

تُعد »نزوى« موط������ن العلماء في �سلطنة 

أنها كانت من  ُعم������ان عبر ع�سورها، ذل������ك ا

اأهم المراكز العلمي������ة والثقافية في ُعمان، 

وقام������ت جوامعه������ا وم�ساجدها ب������دور كبير 

ولى  ف������ي الحركة العلمية خ������الل القرون االأ

للهج������رة، و�ساهمت في تخري������ج اأفواج من 

دباء والفقهاء. ومن  العلماء والمفكري������ن واالأ

أ�سهموا في الحركة  اأهم هوؤالء العلماء الذين ا

ولى للهجرة: العلمية في القرون االأ

مام  أبو ال�سعثاء( – االإ مام جابر بن زيد )ا - االإ

مام الوارث بن  الب�سير ب������ن المنذر ال�سامي – االإ

م������ام غ�سان بن عبد اهلل  كع������ب الخرو�سي – االإ

مام عبد الملك العلوي بن حميد. الهجري – االإ
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فالج في نزوى: الأ

فل����ج د�ر�����س: يقع في والي������ة »نزوى« تحت 

خ�سر عل������ى بعد 180 كم من  �سفح الجبل االأ

فالج  أ�سهر االأ محافظ������ة م�سقط، يعتبر م������ن ا

أكب������ر اأفالج  الداودي������ة في �سلطن������ة ُعمان، وا

فالج ذات  المنطق������ة الداخلية، وهو م������ن االأ

التدفقات الكبيرة، ومياهه ذات جودة عالية.

عر�ش ثقافي حافل طوال العام:

يت�سمن برنامج احتفالي������ة »نزوى« عا�سمة 

أن�سطة ثقافية وفنية  �سالمية 2015م ا الثقاف������ة االإ

عّدة، تمت������د على مدى �سهور العام الحالي، ومن 

نتاج  أب������رز هذه الفعالي������ات محا�سرات ع������ن االإ ا

العلمي الُعماني في مج������االت الزراعة والعمارة 

والط������ب، وحمل������ة اإلكتروني������ة ع������ن ال�سناعات 

الِحرفية، واأم�سيات ال�سعر الف�سيح، ودور و�سائل 

التوا�س������ل االجتماع������ي في تر�سي������خ الهوية لدى 

ال�سباب، واأم�سية بمنا�سب������ة يوم ال�سعر العالمي، 

اإ�ساف������ة اإلى م�سابقة »فار�س الق�سيدة«، وهنالك 

�سالمية،  ندوة عن »نزوى« في الذاكرة الثقافية االإ

ن�س������اد الُعمان������ي، ومعر�س الوثائق  ومهرجان االإ

الوطنية والم�سك������وكات، وافتتاح الجناح الخا�س 

لنماذج من ال�سناعات الحرفية التي تّت�سم بالنقو�س 

والخطوط والكتابات، ومعر�س منظومة المتاحف 

في ال�سلطن������ة، وندوة التوا�س������ل الح�ساري بين 

ُعم������ان والعالم، وندوة الفن الت�سكيلي في ُعمان، 

وهنالك ع�سرات المحا�سرات والندوات الثقافية 

والعلمية، كما يتم افتتاح مجموعة من الم�ساريع 

التي تُ�سهم ب�سكل مبا�سر في اإغناء م�سيرة الثقافة 

في »نزوى«، ومن اأهمها م�سروع المركز الثقافي، 

ومجّمع المحاك������م، وبوابة »نزوى« ومج�ّسم �سعار 

�سالمية. »نزوى« عا�سمة الثقافة االإ

�سعار االحتفالية: يحمل �سعار فعالية »نزوى« 

الثقافي������ة، رم������زاً داللي������اً لَمعلمين م������ن المعالم 

التاريخي������ة والمعمارية الهامة ف������ي والية »نزوى« 

ثرية  وهما قبة »جامع قابو�������س« وقلعة »نزوى« االأ

الكبيرة الم�سرفة على غاب������ة من النخيل، اإ�سافة 

اإلى كلمة »نزوى« على �سكل قّبة، وعبارة »عا�سمة 

�سالمية« بخط الثلث، وتمَّ اعتماد اللون  الثقافة االإ

الذهبي ودرجاته، للرمز اإلى ال�سم�س والتوّهج.

�سلطنة ُعمان تاريخ وح�سارة: دليل اإعالمي – م�سقط 2005م.  -1

�سالم: عماد بن جا�سم البحراني – جريدة الفنون – الكويت �سباط 2015م. نزوى.. بي�سة االإ  -2

�سالمية – د.عبد القادر الريح������اوي – وزارة الثقافة دم�سق  قم������م عالمية في تراث الح�سارة العربي������ة االإ  -3
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باحث واأديب. ❁

اآالت امل�ستقبل

وهدان وهدان

❁

إلنا�س �إلنا�س �إلى  منذ وقت لي�س بالبعيد �صعد �

اطة صاطة صاطة  ص طريقه������م بو�ص طريقه������م بو� م������وصم������وصم������و� صلقمر ور�صلقمر ور� ط������ح صط������ح صط������ح � ص�ص�

سلر�صا�������سلر�صا�������س ��ام ���ام ���ام � �ق����ق��� أ اط������ر صاط������ر صاط������ر �لمنزلق������ة و� صلم�صلم� �

سن فنحن نعي�سن فنحن نعي�س ا �لآ ا ما مَّ
أ وم������ات صوم������ات صوم������ات �لبيانية، � صلر�صلر� و�

لل������ذي لل������ذي ل تعتمد  ف������ي ذلك �لع�ص������ر �لمعقد �

ب������ات، ولكن صب������ات، ولكن صب������ات، ولكن  صلحا�صلحا� في������ه حياتنا فق������ط على �

تطيع ت�صميم صتطيع ت�صميم صتطيع ت�صميم  صلتي ت�صلتي ت� ب������ات هي صب������ات هي صب������ات هي � صلحا�صلحا� فقط �

ب������ات. معطيات كثي������رة تغيرت طوصب������ات. معطيات كثي������رة تغيرت طوصب������ات. معطيات كثي������رة تغيرت طو�ل  صلحا�صلحا� �

هذه �لم������دة وحدث �لكثير م������ن �لنجاحات 

�لمتغي������ر�لمتغي������ر�ت ظهور  أب������رز تلك � �لتقني������ة ومن �

ن صن صن  صعها وتح�صعها وتح� أنو� ������وب بمختلف �ص������وب بمختلف �ص������وب بمختلف � صلحا�صلحا� �أجهزة �

ك في �صك في �صك في �أن  ص بعد يوم. وما من �ص بعد يوم. وما من � قدر�تها يوم������اً

أكثر التطورات التقنية  الحا�سبات ربما كانت ا

ن يتعلق بما يمكن  ون ال�سون ال�سوؤال الآ اتاتاأثيراً، غير اأ

له������ذه الحا�سبات اأن تقوم به من المهام التي 

كان يقوم بها المهند�س������ون في ال�سابق، وما 

ياء سياء سياء اإثارة في هذا المجال؟ س�س�
أكثر الأ هو ا

اإل������ى الوراء،  ري������ن عاماسري������ن عاماسري������ن عاماً سوبالرج������وع ع�سوبالرج������وع ع�

عندما كان يتم تطوي������ر معالجات من طراز 

لركة موتورولركة موتورول، ربما كان جزءاً من  ركة موتوروسركة موتوروس س بيت������ا ل�س بيت������ا ل� 4

جابة فقد عك������ف المهند�سون لما يقرب  الإ

ع الخطوط سع الخطوط سع الخطوط  س فقط لو�س فقط لو� هراسهراسهراً سر �سر � ر �سر �س سمن اثن������ي ع�سمن اثن������ي ع�

ا اليوم فيمكنك  ا اليوم فيمكنك ما اليوم فيمكنك مَّ أ �سا�سية له������ذا المعالج. ا الأ

ار دقائق، لذا فار دقائق، لذا فاإنَّ ر دقائق، لذا فسر دقائق، لذا فس سقل من ع�سقل من ع� أ فع������ل ذلك في ا
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�لحا�س������ب �لي������وم قد ��ستط������اع �أن يقوم بكل 

ني، مث������ل سني، مث������ل سني، مث������ل �لر�سومات  سلم�سلم� �لعمل �لمم������ل و�

عمال  ولي������ة وكل تل������ك �لأ و�لتخطيط������ات �لأ

إكث������ر �إكث������ر �إثارة في عالم 
يء سيء سيء �لأ سل�سل� ا � ا ما مَّ

أ اق������ة. �ساق������ة. �ساق������ة. � سل�سل� �

أننا  ميم سميم سميم �لحا�سبات فهو � سليوم في مجال ت�سليوم في مجال ت� �

دد تقدي������م ثورة في مج������ال سدد تقدي������م ثورة في مج������ال سدد تقدي������م ثورة في مج������ال �ل�سيار�ت،  سب�سب�

أكثر ذكاء، وهناك  �ت �ت �لغد �سوف تكون � ف�سيار�

�سيار�ت حديثة تحت������وي على ما يقارب من 

مئة وخم�سين معالجاً بد�خلها.

حا�سبات ت�سمع وتح�س

�إنجاز �آخر في عال������م �لحا�سبات هو ما 

فالم فبغ�ض �لنظر عن ر�أيك في  يتعل������ق بالأ

�جز�جز�ء فيلم ح������رب �لنجوم،  �آخر جزء م������ن �أ

إن كل �إن كل �إطار م������ن ذلك �لفيل������م يعد عماًل اف������اف������اإ

إكث������ر من مجرد فن، �إكث������ر من مجرد فن، �إنه  أ فني������اً مرئياً، ولكنه �

نافذة تحت������وي على عدد هائل من ح�سابات 

و�بت������كار�ت هند�سية ومو�هب فذة، وكل تلك 

ي سي سي  سلما�سلما� ياء كان يتم عمله������ا يدوياسياء كان يتم عمله������ا يدوياسياء كان يتم عمله������ا يدوياً في � س�س� �لأ

إكثر �إكثر �إثارة 
يء سيء سيء �لأ سل�سل� ا � ا ما مَّ

أ ن للغاية. �سن للغاية. �سن للغاية. � سوبجهد م�سوبجهد م�

�لمتحركة �لمتحركة ��ستطاعت �أن تجبر  �ور �ور � ور سور س سل�سل� �ن �ن � أ فهو �

وت سوت سوت  سل�سل� لت عل������ى �أن تجعل �لعي������ن تفهم � �لآ

ور سور سور �لمتحركة ��ستطاعت  س، فال�س، فال� ورة معاسورة معاسورة معاً سل�سل� و�

إر �إر �إلى مجال  ر �سر �س سلب�سلب� �أن تدف������ع حا�ستي �ل�سمع و�

ون �سون �سوؤ�لً �آخر يطرح نف�سه  �لحا�سب������ات. غير �أ

إلمجال وهو عم������ا �إلمجال وهو عم������ا �إذ� كان �سيقوم  � ف������ي هذ�

ابعنا ولماذسابعنا ولماذسابعنا ولماذ� س�س� �لحا�سب في يوم ما با�ستبد�ل �أ

أنا�س مبدعين  يج������ب علين������ا اأن نقلق عل������ى ا

ي�ستطيعون ا�ستخدام اأ�سابعهم بمهارة واإتقان 

وينتجون اإبداعات رائعة من اأن تاأخذ اأجهزة 

أنا�س  الحا�س������وب مكانهم. وقد حاول بالفعل ا

أنامل العازفين على  في الما�سي ا�ستب������دال ا

البيانو باأجهزة مبرمجة على الحا�سب ولي�س 

أنا�س عازفين  غريباً اأن تاأتي المحاوالت من ا

أنف�سه������م. اإن كل ما  فهم ي������ودون اأن ينع������وا ا

عليك هو اأن ت�سغط على الزر المنا�سب في 

الوق������ت المنا�سب، لذا فاإنها عملية مح�سوبة 

وتتكرر.

الت�سميم المعماري

نجازات الت������ي اأثرت في حياتنا  ومن االإ

خي������رة هو  عل������ى م������ر الع�سري������ن عام������ا االأ

ا�ستخدام الحا�سب في الت�سميم المعماري، 

فف������ي اليابان يمكنك اأن تظ������ل في بناية وال 

تقلق ب�س������اأن ال������زالزل، فت�سميمهم للمنازل 

منة اأ�سبح بج������ودة عالية، والف�سل يرجع  االآ

للحا�سبات، والبع�س يحاول تجريب مقدرته 

على ا�ستك�ساف ال� DNA الحم�س النووي 

والبروتينات بالحا�سب������ات وهذا اأمر مذهل 

بالفعل، كما اأن الب�سرية على و�سك الو�سول 

اإلى ك�سف علمي جديد في الهند�سة الحيوية، 

والتي �سوف تك������ون الم�ستقبل في ال�سنوات 

القادمة.
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ل �س������يء تفعله عندما تح�سل على  وَّ
أ اإنَّ ا

حا�س������ب اليوم؟ هو اأن تق������وم بربطه ب�سبكة، 

فذل������ك الذي يجعل الحا�سب������ات �سيقة وهي 

أنها تتفاعل مع بع�سه������ا البع�س، اإنَّ اأعظم  ا

أنن������ا ن�ستطيع  تغيي������ر ف������ي الحا�سبات ه������و ا

تحويل العالم اإلى قري������ة كونية، فيمكننا اأن 

نجري محادثات فوري������ة عن طريق �سبكات 

الحا�سب������ات اليوم، كم������ا اأن االندماج ما بين 

الحا�سب������ات واالت�ساالت ه������و اأعظم اإنجاز 

خيرين. اأما بالن�سبة  حدث في العقدي������ن االأ

للم�ستقبل، فاإن واحداً من اأعظم الت�ساوؤالت 

ه������و اإذا ما كان الب�سر عب������ارة عن حا�سبات 

بيولوجي������ة اأم ال، واإذا ما كانوا كذلك فربما 

ي������ام يمكننا اأن نحاكي النا�س  في يوم من االأ

عن طريق ماكين������ات العالم Turing، واإذا 

ما ا�ستطاعت نظري������ة Turing اأن تنطبق 

يام �سوف  على الب�سر، فاإننا ف������ي يوم من االأ

الت والب�سر  نعي�������س في عالم نجد فيه اأن االآ

قابالن للتبادل.

اآلت ب�سرية

وه������ذا ف������ي اعتق������اد البع�س يعن������ي اأن 

الت لن تحل فقط محل المهند�سين ولكن  االآ

أو  أنف�سهم ففي الع�سرين ا �ستحل محل الب�سر ا

الثالثين عاما Wالقادمة �سوف تكون هنالك 

اآالت لديها ق������درة الحا�سوب وذاكرة الب�سر، 

طبقاً لقانون مور Moore، ولكننا ال ندري 

بع������د كيف �سنق������وم ببرمجتها لك������ي تتفاعل 

ب�س������ورة طبيعية مع الب�س������ر، اإذن فالم�سكلة 

كله������ا تتعلق بالبرمجة. ولك������ن هناك م�سكلة 

اأخ������رى ت�ستحق االهتمام، وه������ي ذلك الكم 

الهائل من البرمجي������ات الخاطئة التي تنتج 

في كل عام، فدعونا نفتر�س اأن هناك ع�سرة 

ماليين برنامج في العالم، ويوجد بهم ع�سرة 

اآالف �سطر من البرامج في كل واحد منهم، 

فهذا ك������م هائل من البرمجي������ات، ولكننا ال 

ندري كيف ننتج برنامجاً خالياً من العيوب، 

ولذلك يجب �سيانة تلك البرامج، ولكن من 

الذي �سيقوم ب�سيانة المليارات من ال�سطور 

البرمجي������ة التي يت������م اإنتاجها كل عام. وثمة 

م������ن ياأخذ منحى معاك�س������اً لذلك تماماً فال 

حوال قريبة  يرى اأن الحا�سبات بحال من االأ

م������ن اأن ت�ستبدل المهند�سي������ن، فالحا�سبات 

تق������وم بالعمل الفرع������ي، اأي العمل الم�سني 

والكثير فالحا�سب������ات جيدة في التذكر، في 

�سياء المتك������ررة، ولكنها ال ت�ستطيع  فع������ل االأ

االبتكار، يجب عل������ى �سخ�س ما اأن يعطيها 

أنها  أين ومتى، اأي ا التعليمات وكيفية العمل وا

نجاز ولي�س في االبتكار. تبدع في االإ

بداع ماهية الإ

وهذا يقودنا اإلى ط������رح ال�سوؤال التالي: 

ب������داع؟ اإن اأقرب اإجابة اإلى الذهن  ما هو االإ

بداع هو اأن تبتك������ر �سيئاً لي�س  تق������ول: اإنَّ االإ
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آرث������ر كو�ستلر  ظاه������راً اأمام������ك. لق������د كتب ا

ب������داع« تطرق فيه  كتاب������اً بعن������وان »حركة االإ

اإل������ى ذلك المو�سوع، وق������ال اإنه ذلك ال�سيء 

غي������ر المتوقع ال������ذي ياأتي من خ������الل روؤية 

�سيء ما ولكن بمنظ������ور اآخر، ذلك التداخل 

بي������ن �سيئين مختلفي������ن اأو فكرين مختلفين، 

والنكتة الكوميدية مثل ذلك، فهناك المقطع 

خير في النكتة، هناك نقلة، ولكني اأعتقد  االأ

بداع،  اأن هناك مرحل������ة تاأتي قبل مرحلة االإ

 Cycorp والدكتور »دوج النت« من موؤ�س�سة

نترنت يتحدث عن ذلك.  لديه موقع على االإ

دراك  وقد كان يح������اول اأن يط������ور قواعد الإ

الفك������ر واال�ستنت������اج، لذا �س������وف يكون لدى 

الحا�سب تلك القواعد، مثل: يجب عليك اأن 

تحمل كوباً من الماء وتكون فوهته اإلى اأعلى، 

الجمي������ع يعلم ذلك، ولكن الحا�سبات التعلم. 

لذا ف������اإنَّ لديه م������ا يقرب م������ن 60 �سخ�ساً 

عملهم فقط ق������راءة ال�سحف ويفكرون في 

كل جملة، ويحاولون اأن يفطنوا اإلى ما يجب 

معرفته لك������ي نف�سر جملة م������ا. وقد قاموا 

بتطوير ما يقرب م������ن ثالثة ماليين قاعدة 

أ�سا�سي������ة، ويمكنك اأن تذه������ب اإلى موقعهم  ا

نترنت لذل������ك ولديهم قواعد �ساملة  على االإ

دراك العام، �سيكون لديهم  لهذه المبادئ لالإ

يام كل القواعد، وهم يعملون  في يوم من االأ

في ذل������ك منذ خم�سة ع�سر عام������اً. واإذا ما 

كن������ت ال تعرف كيف تحمل كوب������اً من الماء، 

م������ر اأ�سعب بكثير عندم������ا تريد اأن  ف������اإن االأ

بداع. تفكر في االإ

توظيف مثير

أم������ر ت�سميم  أكث������ر �س������يء مثير في ا اإنَّ ا

الحا�س������وب هو ا�ستخ������دام الحا�سبات خارج 

مج������ال الحا�سبات، وهن������اك مثال كبير على 

ذلك وهو الجراحة ع������ن طريق الحا�سبات، 

ن اآالت ال تزيد فقط من  فاأ�سب������ح لدين������ا االآ

تحكم الطبي������ب عن طري������ق ال�سيطرة على 

حركاته وتقليل نطاق اأخطاء يده، ولكن اأي�سا 

ت�ستطيع التقليل من رع�سات يد الجراحين، 

وبذل������ك ي�ستطي������ع الج������راح اأن يعمل داخل 

م�ست������وى اأدق من التفا�سي������ل عما كان يقوم 

ب������ه في الما�سي، مما اأدى اإلى زيادة قدرات 

خرين. الجراحين ومن ثم م�ساعدة االآ

وم������ن المج������االت التي ت�ستخ������دم فيها 

الحا�سب������ات فيما يتعل������ق بالت�سميم، والتي 

لم يكن يفعلها في ال�ساب������ق اإالالمهند�سون 

أن������ك ال ت�ستطيع بناء حا�سب اليوم من دون  ا

اال�ستعان������ة بالحا�سب، ال يمكنك اأن ت�سمم 

نظم������ه، ال ت�ستطيع اأن ت�سم������م اأجزاءه، وال 

ط������الق اأن ت�سمم برنامجاً  ت�ستطيع على االإ

أداة اإنتاجية، لذا فاإنه  من دون������ه، لذلك فهو ا

في الم�ستقبل �سوف ت�ستمر الحا�سبات التي 

خرى  نراها اليوم في التعلم من المجاالت االأ

خرى، �س������وف تتعلم منا، �سوف  ماكن االأ واالأ
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تتعلم من العلوم الحي������ة والعلوم البيولوجية 

�سياء معاً،  : كيف ن�ستطي������ع و�سع كل هذه االأ

كيف نق������وم بترتيبها، كي������ف نحركها، كيف 

نجعله������ا تلقائية، هذه كله������ا تحديات هامة. 

وق������د فعلت �سناعة الحا�سب������ات بالفعل مثل 

هذا الخليط المعقد المذهل باأ�سياء ن�ستطيع 

بالكاد اإدارتها.

حا�سبات تبني نف�سها

وفي هذه المرحلة، نحن بحاجة اإلى بناء 

اأنظمة حا�سبات تعن������ي فعلياً تركيب نف�سها 

بنف�سها، وت�سخي�س م�ساكلها بنف�سها، وعالج 

نف�سها بنف�سها، واإذا لم نقم بفعل ذلك، فاإننا 

بذلك نتاأخر، والتكنولوجيا �سوف ت�ستمر في 

النمو واالزدياد، وعندها لن ن�ستطيع اأن نقدر 

�سياء  ا االأ مَّ
أ ي �سخ�س. ا القيمة االقت�سادية الأ

التي ن�ستمتع بم�ساه������دة الحا�سب وهو يحل 

محلها فيما يتعلق بالمهام هي تلك الواجهة 

الرقمية التي تحاكي الواقع وهي بين العالم 

الرقمي والعالم الحقيقي، فيمكننا اأن نبني 

�سيارات مح������اكاة على الحا�سب، ويمكننا اأن 

أي�س������اً من دون اأن نق������وم ببنائها  نختبره������ا ا

فعلياً اأو تحطيمها في حوائط حقيقية.

يتحدث الجميع عن كيفية نقل الحا�سبات 

مام، لذا يجب اأن نبين كيف نقلتنا  لنا اإلى االأ

الحا�سبات اإلى الوراء، اإن االختالف الحقيقي 

أننا منذ ع�سري������ن عاما عندما كنا نقوم  هو ا

حد العرو�س كنا نذهب  بعمل ر�س������م بياني الأ

ن فباإمكاننا  ا االآ مَّ
أ اإل������ى ق�سم الر�سم باأنف�سنا ا

اأن نفعل ر�سوماتن������ا تلقائياً، كما ن�ستطيع اأن 

نكتب تقاريرنا على الحا�سب باأنف�سنا، كذلك 

نقوم باإجراء جميع حج������وز ال�سفر اإذن فاإن 

ن تقوم  ال�سكرتي������ر قد ارتفع اإل������ى اأعلى واالآ

بعمل ذهني حقيق������ي، وهذا ما غير طريقة 

أنا في  تفكير وحدي������ث المهند�سين، فقد بدا

التفكير بطريقة النقاط المحددة، واأ�سبحنا 

نتحدث عن طريق برنامج »باور بوينت«، فكم 

ن ف������ي كتابة تقاريرنا  من الوقت نق�سيه االآ

والتفكير في طرق تخيلية ال�ستخدام برنامج 

ب������اور بوينت في اليوم؟ وه������ذا ما ينقلنا اإلى 

الوراء.

اأبعاد اأخرى

وهناك بع������د اآخر عن������د ت�سميم اأجهزة 

معين������ة اأو حتى عد�سات حت������ى لمن لم يقم 

بذل������ك من قب������ل ف������اإن برنام������ج الحا�سوب 

�سي�س������ع الت�سميم المنا�س������ب اأمامه، وكثير 

من الت�ساميم الت������ي ن�ساهدها اأمامنا والتي 

�سل من ت�سميم  عجاب هي في االأ تالقي االإ

برامج حا�سوبية. واإذا ما و�سلنا اإلى المرحلة 

التي ال يفهم فيها اأحد ما يقوم به الحا�سب، 

ننا وقتها  فاإنن������ا اإذن في م�سكلة عميق������ة، الأ

مام،  أية خطوات لالأ ل������ن ن�ستطيع اأن ن�سيف ا

أنا�س  مما يجعل من ال�سرورة اأن يكون لدينا ا
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�سا�سيات الكاملة من البداية، لذا  يفهمون االأ

فاإنن������ا بحاجة ما�سة اإل������ى المهند�سين. واإذا 

ن�ساني، فاإننا قد  م������ا نظرنا في تاريخن������ا االإ

خ�سنا �سراعات، وتعثرنا كثيراً خالل حياتنا 

ن�سانية، لذا فربما ت�ستطيع الحا�سبات اأن  االإ

آخ������ر بنوع اآخر من الذكاء  تنطلق في اتجاه ا

أكثر اأماناً في  أكثر ويك������ون ا يمك������ن التنبوؤ به ا

الوقت ذاته، فلقد �سمح للب�سر بالتطور خالل 

اآالف ال�سني������ن، فلم������اذا ال ن�سمح للحا�سبات 

بذلك؟ اإن ه������ذا نوع من اال�ستعالء الب�سري، 

فنحن بذلك نقلل من �ساأن الحا�سبات.

اأنا�ش من نوع خا�ش

اإنن������ا ندف������ع بالمهند�سين خط������وات اإلى 

مام واإلى م�ستوي������ات اأعلى على الم�ستوى 
االأ

أي�ساً ندف������ع في اتجاه  التجري������دي، ولكننا ا

العال������م الحقيق������ي، اإن الهند�س������ة اأ�سبحت 

أكثر تقدما على  أكثر تقدماً في مجاله������ا، وا ا

أنها بحاجة اإلى  الم�ستوى التجريدي، كم������ا ا

فكار في  أنا�س ي�ستطيعون اأن يت�سربوا تلك االأ ا

العال������م الحقيقي، فاأنت ال ت�ستطيع اأن تتعلم 

كل �سيء في الجامعة اأو حتى في الدرا�سات 

أنا�س وا�سعي  العليا، لذا فنح������ن بحاجة اإلى ا

فق ولديه������م عمق فيما يتعلق بالم�ستقبل،  االأ

أنا�س ي�ستطيعون التعلم ب�سورة م�ستمرة. وا

�سياء  أكث������ر االأ ولكن ثم������ة من ي������رى اأن ا

أنها تقوم بت�سطيح  المحيرة ع������ن الحا�سبات ا

�سخا�س الذين  كل �سيء، وذلك يعن������ي اأن االأ

يعمل������ون في مج������ال التكنولوجي������ا الحيوية 

ك������واد البرمجية نف�سها  يمكن اأن يتبادلوا االأ

�سخا�س الذي������ن يقوم������ون بت�سميم  م������ع االأ

ن كل ذل������ك ي�سي������ر من خالل  ال�سي������ارات، الأ

الم�سفاة الرقمي������ة الواحدة نف�سها، حقاً اأن 

ذلك �سيء مذهل، فعل������ى �سبيل المثال منذ 

خم�سة وع�سرين عاماً م�ست عندما تم ابتكار 

�سل�سلة ح������رب النجوم لم يكن هناك برنامج 

معالج كلمات، فقد كان فقط اإ�سبعان للكتابة 

 .Underwood  آلة كاتبة من طراز عل������ى ا

مر  ن فيوجد فيلم رقمي بكامله، واالأ ������ا االآ مَّ
أ ا

لي�س بحاجة اإلى تاأجي������ر ممثلين حقيقيين، 

لذا فم������ن ال�سعب اأن نتنباأ عن المدى الذي 

�سوف ن�سل اإليه في الخم�سة وع�سرين عاماً 

القادم������ة، فيما ع������دا اأن ذل������ك �سوف يكون 

قفزة اأكبر بكثير مم������ا كنا عليه منذ خم�سة 

وع�سرين عاماً م�ست.

اأعظم تغيير

������ا اإذا ما رجعن������ا ع�سرين عام������اً اإلى  مَّ
أ ا

الوراء ف������اإن اأعظم �سيء تغير في حياتنا هو 

نترن������ت، لقد غيرت حياتنا تماماً بالفعل،  االإ

أننا لم ن�ستط������ع التنبوؤ  واأعظ������م �سيء في������ه ا

ب������اأي من ذلك. لنفتر�������س للحظة اأن ما ذكر 

أ�سياء  أننا نق������وم بت�سميم ا حقيقي بالفعل، وا

معق������دة للغاية ت�سعب عل������ى اأي �سخ�س اأن 
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يفهمها، فم������ا تداعيات ذل������ك؟ اإنك تحتاج 

ل������ة.. هل ال ينبغي  اإل������ى مزيد من الفهم لالآ

أن������ه ال يوجد �سخ�س واحد  علين������ا اأن نهتم با

لة؟ اإن ذلك 
يعل������م ما الذي يجري داخ������ل االآ

كان �سحيح������اً لمدة مئة ع������ام، ومئتي عام، 

أنه اإذا ما نظرت اإلى  وخم�سمئة عام، بمعنى ا

الما�س������ي، فلم يكن اأحد يفهم كل �سيء على 

طالق، فانظر اإلى الطريقة التي تاأكد بها  االإ

الروم������ان اأن الج�سور التي بناها مهند�سوهم 

كانت تعمل على ما يرام، ولنطبق ذلك على 

مهند�س������ي البرمجيات، فلقد ق������ام الرومان 

بو�سع مهند�سيهم تحت الج�سر ثم �ساروا من 

فوقه ليتاأك������دوا اأن الج�سور قوية، وذلك هو 

ن  ال�سبب اأن ج�سورهم ال تزال باقية حتى االآ

في روما.

البرمجيات الجينية

الي������وم ن������رى الحا�سبات يت������م ت�سميمها 

بطريقة لوغاريتمية غير ثابتة وغير قيا�سية، 

فعلى �سبيل المث������ال البرمجيات الجينية اأو 

�سياء، والتي  ال�سبكات الع�سبية ومثل تلك االأ

ن  ربما ال نفهم ما نقوم بعمله فيها فعلياً، واالآ

نتح������دث عن جيل جديد م������ن الحا�سبات - 

الحا�سب������ات الكمية - والت������ي ال ندري حتى 

الح�ساب������ات متو�سط������ة التعقي������د فيها كيف 

ننا ال ن�ستطيع اأن نعلم. لذا دعونا  تحدث، الأ

مام في الم�ستقبل، اإذا  ن�ستنت������ج قلياًل اإلى االأ

اأ�سبح لدينا نظام لوغاريتمي جديد، هل لن 

أ في تو�سيع نطاقه بالطريقة التي تحدث  نبدا

عنه������ا ماي������كل كريكتون في فيلم������ه حديقة 

الدينا�س������ورات، والت������ي ال نعلم م������اذا لدينا 

أين �سوف نذهب؟ ف������ي كتاب �ستيف  فيه������ا وا

وولف������ارم »نوع جديد م������ن العلم« الذي تبنى 

في������ه فكرة اأن برنامجاً ب�سيطاً جّداً يمكن اأن 

يحت������وي على �سلوك معقد للغاية، والعاملون 

في مجال علوم الحا�سبات يعلمون ذلك على 

م������ر عقود كثيرة، فمن يعل������م ما هو القانون 

ال������ذي يحكم �سلوك الكون ال������ذي يدل على 

أ�سا�سياً،  اأن هن������اك تعقيداً حادثاً وتعقي������داً ا

ا�ستخدمها  التي  الم�سطلح������ات  ولن�ستخدم 

�سطوري«. اإن  فريد بروك�س في »الرج������ل االأ

لدينا م�ستقباًل حافاًل في العلم في محاولة 

اكت�س������اف العمليات الخلفية التي تحدث في 

الكوالي�س، اإنَّ النظرية الكلية المتوحدة ربما 

ال تك������ون في �سكل مع������ادالت ريا�سية ولكن 

في الواقع ربما تك������ون في �سكل لوغاريتمي 

يحاكي البرامج.

نترنت بالفع������ل ال يمكن  لقد اأ�سب������ح االإ

اال�ستغناء عنه القت�سادنا، وهو يقوم بالدور 

ن،  نف�سه الذي يقوم به الهاتف والكهرباء االآ

ن على �سيء ال نفهمه  ل������ذا فنحن نعتم������د االآ

بالكلية، وه������و يزداد تعقي������داً، اأال يعد ذلك 

أنن������ا ا�ستطعنا  م�سدراً للقل������ق؟ من ي�سدق ا

الو�سول اإلى �سط������ح القمر في عام 1969م 
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من دون الحا�سب������ات، تخيل اأنك تمكنت من 

ال�سعود اإلى هن������اك معتمداً على الحا�سب، 

ولكن ف������ي لحظة ما ربما يح������دث خلل في 

النظام.

حياة حا�سبات الم�ستقبل

أنواعا  أنن������ا هند�سنا ا م������ا �سبق ي�سير اإلى ا

جديدة، اإن تعريف »الحياة« في معظم كتب 

أنها �سيء ي�ستطيع اأن  علم������اء البيولوجيا هو ا

يكرر نف�سه، �سيء ي�ستطيع اأن يدمج الطاقة 

م������ن العالم الخارج������ي، �س������يء ي�ستطيع اأن 

�سياء  يكون جزيئ������ات دقيقة...اإلخ، وهذه االأ

من العالمات الكبرى فيم������ا يتعلق بالحياة، 

ن في معهد  واإنجي������ال بيل�سر التي تعم������ل االآ

ما�سا�سو�ست�������س للتكنولوجيا �سنعت فيرو�ساً 

يتكون من مركبات غي������ر ع�سوية وا�ستطاع 

اأن ينتج �سائاًل بلورياً، لذا ال يوجد اأي بحث 

يغطي جمي������ع ظروف الحياة، ه������ل �ستكون 

حا�سبات الم�ستقب������ل قادرة على اإعادة اإنتاج 

نف�سه������ا؟ هل �س������وف تكون لديه������ا »حياة«؟ 

وهل تعتقد اأن فيرو�س������ات الحا�سبات حية؟ 

أي�ساً، فهم  اإن تعريف الحي������اة ينطبق عليها ا

جهزة التي  يح�سلون عل������ى الطاقة م������ن االأ

ت�سيطر عليها، وت�ستطيع تكرار نف�سها. ولكن 

فيرو�س������ات الحا�سبات ال ت�ستطي������ع اأن تنتج 

جزيئاته������ا بنف�سها. وهنا يجوز الت�ساوؤل عما 

أ في النهاية  اإذا كان������ت الحا�سبات �سوف تبدا

ف������ي تكرار نف�سه������ا، وخا�سة اإذا م������ا انتقلنا 

اإلى منطق������ة الحا�سبات البيولوجية، وهناك 

بالفعل تجارب على ال� DNA ت�ستخدم لكي 

تقوم باإجراء ح�سابات، وخالل �سنوات �سوف 

نقت������رب من حا�سبات لها القدرة نف�سها على 

اإجراء الح�سابات مثل العقل الب�سري.

المع�سلة الكبرى

اإنَّ المع�سل������ة الكب������رى تتمثل في وجود 

برمجي������ات ت�ستطيع اأن تعي������د �سبط نف�سها 

نترنت وال�سبكة العنكبوتية وتغير  وتخترق االإ

ر�������س، وعندها ال  كل البرمجي������ات على االأ

ت�ستطيع اأن تفعل اأي �سيء في مجال مكونات 

الحا�سب يمكن اأن يوؤدي اإلى اأي تغيير. فمنذ 

عامين م�سي������ا، �سمعنا اأن ناث������ان ميرفولد 

وال������ذي كان يعمل في �سرك������ة مايكرو�سوفت 

آنذاك، ق�������د �سنع ر�سماً بيانياً، وكان الر�س�م  ا

يق������ول: »هذا ه������و قانون م������ور« م�س�يراً اإلى 

اأن قدرات الحا�سب������ات تت�ساعف كل ثمانية 

ع�س�ر �سهراً. وقال: وهذا هو عدد الخطوط 

ك������واد التي يطورها مط������ورو البرمجيات  لالأ

ح������ول العالم. واأخذ المنحنى االرتفاع نف�سه 

تقريباً. وفي نهاي������ة الحديث �سئل: هل تعلم 

�سيئ������اً يا ناث������ان، لم اأرك ق������د اأدرجت ر�سماً 

أنه  بيانياً ي�سير اإلى زيادة عدد المهند�سين وا

يرتفع ب�س������ورة ثابتة اإلى ج������وار الحا�سبات 

كواد  والبرمجيات، فمن الذي كتب كل هذه االأ



اآالت الم�ستقبل

آ     �آ     �آب   ���2015 �لعـــــدد   623

البرمجية؟، فهل توؤدي اآالت مثل الحا�سبات 

أم اإلى  اإلى الحاجة لمزيد م������ن المهند�سين ا

تقليل عددهم؟ اإذا ما كان ينبغي علينا جميعا 

اأن نكون مهند�سين وتقنيين في الوقت ذاته، 

لماذا ينبغي على ال�سخ�س العادي والذي لي�س 

تقني������ا اأن يخ�سى من �س������كل الحا�سبات وما 

�ستوؤول اإليه وماذا �ستفعل في الم�ستقبل؟ اإن 

ن هذه الحا�سبات هي  مر ب�سيط للغاية، الأ االأ

الت������ي تدلنا كيف نعم������ل وكيف نعي�س وكيف 

نلعب.

العالم الفترا�سي

وب�سورة مب�سط������ة مثاًل عندها لن تكون 

هن������ا في ذلك المكان، ولكن������ك �سوف تكون 

عب������ارة عن �س������كل هالمي مج�س������م، و�سوف 

ت�ستطيع اأن تتناول ع�ساءك في منزلك الليلة 

ن������ك عندئذ �سوف ت�ستطي������ع اأن تاأتي اإلى  الأ

هنا على �سكل هالم������ي مج�سم، ويمكننا اأن 

أ�س������كال الواقع االفترا�سي  نطبق ذلك على ا

كاف������ة. نعم.. نحن بالتاأكيد قد دخلنا العالم 

�سخا�س  االفترا�س������ي، كيف نتفاعل م������ع االأ

والموؤ�س�س������ات، اأي القواعد ن�ستخدم...اإلخ، 

كل ذلك ل������م ن�ستك�سفه بع������د، نحن �سنكون 

�سخا�س الذين  بحاج������ة اإلى المزيد م������ن االأ

لديه������م فهم اأعم������ق للتكنولوجي������ا، ربما لن 

نكون في حاجة اإل������ى ت�سميتهم بمهند�سين، 

ولكنهم ينبغي عليهم اأن يفهموا المعتقدات 

التكنولوجية لكي يكون لدينا مجتمع خالق 

ا لماذا ينبغي على ال�سخ�س العادي  مَّ
أ مبدع. ا

نَّ هذا ما �سيفعله من 
اأن يهت������م بذلك فهو الأ

اأجل ك�سب رزقه، فاإذا ما انتقل المهند�سون 

عمال،  اإلى م�ستويات اأعلى من الفهم ومن االأ

�سفل  فحينئ������ذ �سوف يكون هناك ف������راغ باالأ

وعنده������ا �سيتحتم على ال�سخ�س العادي اأن 

يمالأ هذا الف������راغ با�ستخ������دام الحا�سبات. 

نَّ 
وف������ي الواقع اإذا ما و�سعنا في اعتبارنا باأ

العل������وم الحيوي������ة �سوف تكون عل������وم القرن 

الح������ادي والع�سري������ن، اإذن ما قلق������ت ب�ساأن 

حيات������ك الم�ستقبلية، اإذن يج������ب عليك اأن 

تهتم بالحا�سبات، فل������ن تعي�س حياة مديدة 

من دونها.

اختراع������ات غيرت وجه العالم، ماهر الك������ردي، مجلة االختراع والتكنولوجي������ا، العددان )47 – 48(، ك1   -1

2012م، دم�سق، �سورية.

2 – التكنولوجي������ا المعا�س������رة والتنمية الم�ستدامة، من������ال عبد الكريم، مجلة النقل، الع������دد 20، وزارة النقل، 

�سورية.

3 – ع�سر الحوا�سيب، �سامر م�سعود، الخيال العلمي، العدد 14، وزارة الثقافة، �سورية.

4 – تقنية الحا�سوب الحياتي، د.زينب ال�سعبي، مجلة العلوم والتقنية، العدد 42، الكويت. 
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اأديب و�سحفي �سوري. ❁

مع:

ديب والباحث والناقدالدكتور نذير العظمة الأ

اإعداد: حممد خالد اخل�رض
❁

دي������ب �لدكتور نذير �لعظمة �أديب  �لأ

جنا�س  ع������ر و�سائر سع������ر و�سائر سع������ر و�سائر �لأ سل�سل� مو�سوعي كتب �

دبية وتمي������ز بثقافة متنوعة ومختلفة  �لأ

دبية  �مل������ت كثي������ر�مل������ت كثي������ر�ً م������ن �لجو�ن������ب �لأ مل������ت كثي������رسمل������ت كثي������رس س�س�

أدبه  جنبي������ة و�لعربي������ة وغلب عل������ى � �لأ

س عا�س عا�س �لنزوع �لوطني فكان مقاوماً ثابتاً

�ل �ل �لطريق  ل سل س سدبه ولم ي�سدبه ولم ي� أ �حياته على كر�حياته على كر�مة �

أدبه كان معه �لحو�ر  سوفي بع�سوفي بع�س جو�نب �

�لتالي:
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-�لدكت���ور نذي���ر �لعظم���ة �أن���ت �شاعر 

وناقد وباحث هذ� يعني �أنك تفهم معنى 

�ل�شع���ر تمامًا.. كيف تع���رف �ل�شعر وما هو 

�ل�شعر بر�أيك؟

عر هو تعبير عن وجدسعر هو تعبير عن وجدسعر هو تعبير عن وجد�ن �إن�ساني  سل�سل� � •

ة تج������ارب تتكون من سة تج������ارب تتكون من سة تج������ارب تتكون من  سوبالتال������ي هو خال�سوبالتال������ي هو خال�

مجم������ل حاالت نف�سية فيها �لفرح و�لحياة 

اعر بقالب ساعر بقالب ساعر بقالب  سل�سل� � وغه������ا سوغه������ا سوغه������ا  سلت������ي ي�سلت������ي ي� � و�لحزن 

موهبت������ه ويطرزه������ا بما يمتل������ك من �أفق 

إ������كال �إ������كال �إبد�عية  ������كال �س������كال �س س�س� اتي باتي باأ اوخي������ال ودالالت فتاوخي������ال ودالالت فتاأ

ح�سا�س  التالتاأم������ل وتثير �الإ ة وسة وسة و� سلده�سلده� تبع������ث �

اعر. ساعر. ساعر.  سلم�سلم� وتحرك �

أ�س�ساً ع������ر م������ن �سع������ر م������ن �سع������ر م������ن �أن يمتل������ك � سوال ب������د لل�سوال ب������د لل�

رة سرة سرة  سلمعا�سلمعا� الة وسالة وسالة و� س�س� ومقومات تجمع بي������ن �الأ

إل������ى مبتغاه و�إل������ى مبتغاه و�إلى ما  ن�سان �إ ������ل باس������ل باس������ل باالإ سحتى ت�سحتى ت�

بتاريخ������ه وبانتمائه وبجذره  يجعله ر��سخاً 

افة �سافة �سافة �إلى ما يج������ب �أن يكون من ثقافات  س�س� �إ

ون�سان ورون�سان وروؤ�ه.  رة تتالءم مع تحوالت سرة تتالءم مع تحوالت سرة تتالءم مع تحوالت �الإ سمعا�سمعا�

- ف����ي تعريف����ك لل�شعر تدع����و لوجود 

رة؛ فهل ت����رى �شرة؛ فهل ت����رى �شرة؛ فهل ت����رى �أن �لنثر  شلمعا�شلمعا� �ال����ة و�ال����ة و� ال����ة وشال����ة وش ش�ش� �لأ

ميه بع�����ض كتابه �شميه بع�����ض كتابه �شميه بع�����ض كتابه �أثبت  شل�شع����ري كم����ا ي�شل�شع����ري كم����ا ي� �

بح فناشبح فناشبح فنًا �شعريًا؟ ش�ش� وره و�شوره و�شوره و�أ ح�

بحت سبحت سبحت  س�س� عر �سعر �سعر �أجياالً متعاقبة �أ سل�سل� � في � في � �• �• �إنَّ

أنم������اط كتاباتها  وتختلف ف������ي روتختلف ف������ي روؤ�ها وفي �

و�سلوكيات نا�سها وبالتالي قد تختلف الروؤى 

ال�سعري������ة والروؤى الثقافي������ة من جيل اإلى 

جيل ومن بيئة اإلى بيئة واأحياناً من مدر�سة 

اإلى مدر�سة فهناك اأ�سوات ا�ستطاعت اأن 

تك������ون حا�سرة في ال�ساح������ة الثقافية واإن 

دب������اء وال�سعراء على  اختل������ف النق������اد واالأ

ت�سميتها فهي موج������ودة ويتفوق منها ذلك 

النمط الذي يجمع في بنيته بين الواقعي 

نَّ ه������ذا الن������وع ياأخذ مكانه 
والعاطف������ي الأ

ن�س������ان المتلق������ي مهما كان  ف������ي ذائقة االإ

نماط وتوجهاتها  ن������وع ال�سعر ومع تباين االأ

دب������ي وال�سعر خا�سة  فقد �سهد الحقل االأ

اأقالم������اً اأثرت التجربة ال�سعرية بانفتاحها 

على الث������ورة المعرفية وتاأ�سله������ا بال�سعر 

العرب������ي القديم بان�سباطه اللغوي والفني 

ف�سكلت حالة ثقافية وفنية مبدعة ت�سربت 

أ�سكال مختلف������ة من الكتابة كال�سعر  عنها ا

الحكائي والبوح النف�سي لتكون داللة جلية 

أدبي������ة حداثوية  عل������ى اأن النث������ر هو حالة ا

�سحية ج������اءت نتيجة االنفت������اح المعرفي 

والتالقح الح�ساري.

أو اأي نوع اآخر  واإن ال�سعر النثري ا

ال يمكن اأن يثبت وجوده مالم يتمكن 

ن�سان  م������ن االقتراب من م�ساع������ر االإ
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مر  ن الخروج عن هذا االأ وعواطفه الأ

يعني خروجاً من ملكوت ال�سعر. 

- هنــــاك مــــن يقــــول اإن النقــــد تراجع 

كثيرًا واأ�سبــــح بعيدًا عن ال�سعــــر باأنواعه 

موجــــودًا  زال  مــــا  النقــــد  هــــل  براأيــــك 

بكينونته الحقيقية اأم اأنه تراجع؟ 

م������ر ال�سع������ر بوجوده  • ف������ي واق������ع االأ

أ�سكاله هو الذي يفر�س  الحقيقي وتنوعاته وا

نوع النق������د ونمطه فبالق������در الذي ت�سمو 

أ�سكاله وبنياته  ب������ه مكانة ال�سعر وتتط������ور ا

ن تطور ال�سعر �سيكون  يوازيه نقد متطور الأ

أ�سا�سياً في بحث الناقد عن اأدوات  دافعاً ا

�سمولية تجعله ي�سعى للتمكن من موازاة ما 

أو اأدب اآخرين واإذا  هو موجود من �سع������ر ا

أراد الناقد اأن يكون في الم�سار ال�سحيح  ا

فعليه اأن يعمل على تطوير ثقافته النقدية 

لت�سم������ل ال�سعر وتتج������اوزه واإال يكون بغير 

أ�س�������س ت�سمياته  ذلك قد فق������د كثيراً من ا

أ�س�ساً  النقدي������ة فالع�س������ر الراهن يوج������د ا

توازيه ب������كل طبقاته وتغيرات������ه فاأنا على 

�سبي������ل المثال كتبت في مجال النقد عودة 

�سفل واأدب المقاومة  ع�ستار من العالم االأ

�سطورة والتاري������خ وهناك كتابات  بي������ن االأ

خرين في مجال النقد مختلفة ومتباينة  الآ

منه������ا ما كان حقيقي������اً ومنطقياً ومنها ما 

كان �سعيفاً. 

- هل تــــرى اأن ال�سعر المعا�سر باأنواعه 

يواكــــب الحركة الجتماعيــــة وال�سيا�سية 

ن�ســــان بــــكل مــــا يتمخ�ــــش عنها مــــن األم  لالإ

واأمل وفرح وحزن وغير ذلك؟ 

�س������كال ال�سعري������ة ف������ي الع�سر  • اإنَّ االأ

الراه������ن تنوع������ت فمنها ال�سط������ران ومنها 

التفعيل������ة ومنها الق�سيدة التي تنوعت فيها 

التفعي������الت ومنها النثر وف������ي هذا التباين 

ال ب������د للن�سو�������س م������ن مواكب������ة تحوالت 

أ  ن�سانية بكل ما يطرا ن�س������ان ومتغيراته االإ االإ

ن التغيي������ر والتنوي������ع البنيوي في  عليه������ا الأ

الق�سيدة ال�سعرية عك�سا البنى االجتماعية 

كافة وما فيها من ع������ادات وتقاليد، وروؤى 

ال�سع������ر عك�س������ت الح������ركات الن�سالية في 

ظ������ل االحتالل وج�سدت ن������زوع ال�سعب اإلى 

ر�س  التحرر وم������ا زالت تفعل ذلك كاأدب االأ

أ�سكاله، واأخذ ال�سعر  أنواعه وا المحتلة بكل ا

أ�سكاالً متنوع������ة، وال�سعر عبر  حيال ذل������ك ا

ن�سانية باأ�سكالها وحاالتها،  عن العاطفة االإ

مرا�س  وال�سعر ر�سد العادات والتقاليد واالأ

أ�سكاالً  أي�س������اً اأخذ لذل������ك ا االجتماعي������ة وا

متنوعة فال يمكن اأن ت�سبه ق�سيدة محمود 
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دروي�س ق�سيدة كمال نا�سر وال ق�سيدة نزار 

قباني يمكن اأن ت�سب������ه ق�سيدة الجواهري 

وال ما كتب������ه خليل مردم بيك ي�سبه ما كتبه 

أبو ري�س������ة و�سوالً اإلى يومنا هذا وكل  عمر ا

من ذكرناهم جاوؤوا ب�سع������ر جميل ي�ستاأهل 

االحترام والتقدير. 

ثــــرات التــــي دخلت في  - مــــا هــــي الموؤ

بنيــــة �سعــــرك التركيبيــــة وفــــي و�سائلــــك 

التعبيرية؟ 

• ب�سبب الح������االت االجتماعية التي 

حزاب  كنت اأعي�سها وذلك ايام انبثاق االأ

العقائدي������ة والح������ركات ال�سعبية فكانت 

أو باآخر بتطلعات  كتاباتي متاأثرة ب�سكل ا

ن�سان ال�سوري  ن االإ ن�سان وهموم������ه الأ االإ

كان منذ بداي������ة التاريخ اإن�ساناً ح�سارياً 

ومثقف������اً وواعياً فال بد لن������ا من الدفاع 

عن ه������ذا ال�سلوك الح�ساري وال بد من 

اأن يظه������ر ذل������ك في كتاباتن������ا بمختلف 

أث������رت بالب�ساطة الريفية  أنواعها لقد تا ا

واالبت������كارات االجتماعي������ة وتنوعاته������ا 

غريقية وغيرها  وراجعت الفل�سف������ات االإ

أنواع ال�سعر  أته م������ن ا اإ�ساف������ة اإلى ما قرا

ن�سان العربي ال�سعر حتى  منذ اأن كتب االإ

يومنا هذا وما ال�سعر اإال تكوين ح�ساري 

واإن�ساني. ينتج ابداعاً جديداً من ع�سارة 

�سياء ومن الثقافات القديمة  كل هذه االأ

والحديث������ة فلي�������س خط������اأ اأن تت�سم������ن 

الق�سيدة الح�س������ارات العربية وغيرها 

من �سومر اإلى اأوغاريت اإلى مي�سلون على 

اأن تبق������ى الق�سيدة متم�سكة بم�سروعها 

هم.  ن�ساني االأ االإ

- هل اطلعت على اآداب عالمية اأخرى 

وهل ُترجم �سيء من اأدبك اإليها وما مدى 

اأثر ذلك في كتاباتك؟ 

• لق������د در�ست الفك������ر ال�سوفي والفكر 

ميركية  ال�سيا�سي في جامع������ة بورتالند االأ

رامي������ة اأي�ساً كما ق������راأت كتباً  وتعلم������ت االآ

رامية وقراأت كثيراً  مترجمة عن تاريخنا باالآ

نكليزي والفرن�سي  دب الفار�سي واالإ من االأ

وهذا ما جعل بع�س كتاباتي التي ترجمت اأن 

تحقق رواجاً لي�س قلياًل على م�ستوى العالم 

كما اأن هذا الكم ال������ذي اكت�سبته �ساعدني 

دب المقارن  كثيراً في كتابات������ي بالنقد واالأ

دبنا  دب������اء ال بد الأ أم������ا بالن�سبة لتاأثري باالأ ا

العريق م������ن اأن يفر�س وجوده في مكونات 

أنن������ي تاأثرت باأ�ساتذتي  �سعري اإ�سافة اإلى ا

�سفيق جبري، و�سكري في�سل، وق�سطنطين 

زريق و�ساك������ر م�سطفى، وغيرهم والجدير 
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بالذكر اأن كل الذين تاأثرت بهم تميز اأدبهم 

�سالة والمعا�سرة.  باالأ

الجتماعيــــة  ثــــرات  الموؤ هــــي  مــــا   -

اأثــــرت  التــــي  والتاريخيــــة  وال�سيا�سيــــة 

باأدبك وحياتك؟ 

جنُت قبل الخم�سينيات ب�سبب 
ُ
• لقد �س

مواقف������ي الراف�سة للظل������م وهذا ما ظهر 

ف������ي بع�س كتاباتي اإ�ساف������ة اإلى بع�س ما 

أيته ور�سدته ف������ي تلك الفترة ثم ذهبت  را

ميركية في لبنان وبعدها  اإلى الجامعة االأ

دب وبعد اأن  اأكملت دكتوراه في فل�سفة االأ

أيقنت اأن  تطعم������ت حياتي بكل هذه البنى ا

ثقافة المقاومة هي �سرورة ملحة فذهبت 

أثناء ح�سار بيروت ووقفت اإلى  اإلى لبنان ا

جان������ب اإخوتي وزمالئي حتى خرجت من 

لبنان بع������د الح�سار م������ع الجنود وعدت 

دبية محاوالً اأن اأ�سيف  كمل درا�ساتي االأ الأ

أكثر ما ظهر  اإلى ثقافتي ثقافات اأخرى واإن ا

أثره في كتاباتي ه������و ال�سهيد والمقاومة  ا

مم������ا دفعني ل�تاأليف كت������اب بعنوان )اأدب 

�سطورة والتاريخ(. المقاومة بين االأ

- هــــل كتبــــت فــــي الم�ســــرح؛ ومــــا هــــي 

الكتابــــات التي ت�سعــــر باأهميتها في ذلك 

دبي؟  الجن�ش الأ

• لقد ذهبت اإلى المغرب خالل عملي 

هناك ببعثة من وزارة الثقافة واأقمت في 

المدينة التي عا�س فيها ابن زيدون وكتبت 

ندل�سي التي عر�ست  م�سرحية �سيزيف االأ

في اأماكن ع������ّدة ومنها الرباط وفي تلك 

أ�س������كل الحالة  الم�سرحي������ة حاول������ت اأن ا

�سطورة والتاريخ  البنيوية فربطت بين االأ

وحياة ابن زيدون وعواطفه وع�سقه وحبه 

للوط������ن ودفاعه عنه كما حاولت اأن اأرفع 

قدم  لفاظ والتعابير الأ م�ستوى اللغ������ة واالأ

عماًل هاماً في عالم الم�سرح. 

الدولـــة  بجائـــزة  فـــزت  اأنـــت   -

التقديرية ماذا تعني هذه الجائزة وما 

هو دورها؟ 

جائ������زة الدول������ة التقديرية هي 
َّ
• اإن 

دبية  تقدي������ر وطني لمجم������ل اأعمالي االأ

والثقافي������ة ف������ي م�سي������رة حيات������ي فهي 

دفع وتقدي������ر لعملي ط������وال عقود مما 

أكثر  يجعلني اأفكر بتفاعل اأكبر وعطاء ا

للكتاب  وهذه الجائزة تعتب������ر تحري�ساً 

أكثر وتت�ساعف  ال�سوريين حتى ي�ساهموا ا

ن اأي اأديب �سوري مر�سح  عطاءاته������م الأ

لهذه الجائزة...
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ديب نذير العظمة ملحة عن حياة الأ

ه������و ع�سو اتحاد الكتاب العرب ل������ه اأكثر من خم�سة وخم�سين كتاب������اً من�سوراً في مختلف 

دبي������ة وله ع�سرون كتاباً في النق������د والبحث، وع�سرة كتب ف������ي الترجمة وله في  جنا�������س االأ االأ

ندل�س������ي«، وال�سيخ ومغارة الدم؛ ويعتبر م������ن موؤ�س�سي اتحاد  الرواي������ة.. والم�سرح »�سيزيف االأ

أي�ساً �سر العنق������اء.. درا�سة، والتغريب والتاأ�سيل في  الكت������اب العرب في �سورية، ومن موؤلفاته ا

ال�سع������ر العربي الحديث.. درا�سة، و�سونات������ا حرب ت�سرين.. �سعر، وغ������داً تقولين كان.. �سعر، 

ولماذا ال اأغرد للموت.. �سعر. 
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كاتب من �سورية. ❁

ما بعد النظرية

❁

لقي كتاب »م������ا بعد النظرية« للفيل�سوف 

يرلن������دي »تي������ري اإيغلت������ون« اهتماماً لدى  الإ

أكاديميين،  ا نكليزية  بالإ الناطقين  بالإالمثقفين،  الناطقين  إالمثقفين، 

حيف������ة الغارديان »سحيف������ة الغارديان »سحيف������ة الغارديان »اإيغلتون  س فعنونت �س فعنونت � ونقاداً

إوائل النقاد الثقافيين في اللغة الإوائل النقاد الثقافيين في اللغة النكليزية  أ امن امن ا

اليوم«، فيم������ا راأت كري�ستينا باتر�سون بمقال 

إن كتاب اإيغلتون  ان كتاب اإن كتاب  إنديبندنت: اإ انديبندنت: اإنديبندنت:  حيفة السحيفة السحيفة الأ سلها في �سلها في �

ة نادرة لال�ستمتاع سة نادرة لال�ستمتاع سة نادرة لال�ستمتاع  س فر�س فر� ّ»ما بعد النظرية« يعّد»ما بعد النظرية« يعّد

اجتماعي والثقافي باجتماعي والثقافي باأنقى  خي�ص اسخي�ص اسخي�ص ال سبفن الت�سبفن الت�

إمظاه������ره.. اإذ يقدم »اإيغلت������ون« دمجاً فريداً امظاه������ره.. اإمظاه������ره.. 

دة والنظرية، وطرافة العقل الالذعة، سدة والنظرية، وطرافة العقل الالذعة، سدة والنظرية، وطرافة العقل الالذعة،  سبين ال�سبين ال�

اوبين التاوبين التاأمل التاريخي النقدي، والقدرة على 

�سئلة الميتافيزيقية والجوهرية. طرح الأ

عر�ض وتقدمي: منهال الغ�ضبان
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واعتبر )ن.ن.هوكر رين..(.. في تغطيته 

عبي������ة، والتعلي������م الكال�سيكي سعبي������ة، والتعلي������م الكال�سيكي سعبي������ة، والتعلي������م الكال�سيكي  سللظواه������ر ال�سللظواه������ر ال�

ُوالتواري������خ الثقافية يُعد »م������ا بعد النظرية« والتواري������خ الثقافية يعد »م������ا بعد النظرية« والتواري������خ الثقافية يُعد »م������ا بعد النظرية« 

حكاسحكاسحكاً س وم�س وم� ّ وقّيما وقيما وقّيماً وجازماً باسباسباً س وغا�س وغا� كتاباً ذكياً

ألقه من خالل  اأعيد اإليه ا حتى.. فه������و بحٌث

ّ »الحياة الطّيبة«. »الحياة الطيبة«. »الحياة الطّيبة«. ��ما �سمي ذات مرة ب��ما �سمي ذات مرة ب��

در عن الهيئة سدر عن الهيئة سدر عن الهيئة  س»ما بع������د النظرية« كتاب �س»ما بع������د النظرية« كتاب �

العامة ال�سورية للكتاب، نقله اإلى العربية »د. 

ول، وملحق سول، وملحق سول، وملحق  سمن ثمانية ف�سمن ثمانية ف� من ثمانية ف�سمن ثمانية ف�س سبا�سل الم�سالمة« �سبا�سل الم�سالمة« �

فحة من سفحة من سفحة من  س( �س( � طلحات، على )سطلحات، على )سطلحات، على )256 سو�سرد للم�سو�سرد للم�

اء بها ساء بها ساء بها  س�س� افة سافة سافة اإل������ى مقدمة اأ س�س� إالقط������ع الكبير اإ إالقط������ع الكبير 

امين هذا الكتاب جاء فيها: يعدسامين هذا الكتاب جاء فيها: يعدسامين هذا الكتاب جاء فيها: يعُد سالمترجم م�سالمترجم م�

كتاب ما بعد النظرية من اأهم الكتب، واأكثرها 

عود سعود سعود  سجدية في التعبير عن الحقبة التي تلت �سجدية في التعبير عن الحقبة التي تلت �

دبي، وعلى الرغم من  دب والنقد الأ نظرية الأ

وع نف�سه، سوع نف�سه، سوع نف�سه،  سظه������ور كتب عديدة تناول������ت المو�سظه������ور كتب عديدة تناول������ت المو�

أنه اأول كت������اب يتعمق في ادعاءات نظرية  ا اإل

لدب.. ولدب.. ول �سيم������ا المزاعم التي اأطلقتها ما  الأ

رحتها.. فهو كتاب سرحتها.. فهو كتاب سرحتها.. فهو كتاب  سمتها و�سمتها و� ّبعد الحداثة، وقّيمتها و�بعد الحداثة، وقيمتها و�بعد الحداثة، وقّي

يتمحور حول مكانتن������ا اليوم في عالم �سادت 

وليات سوليات سوليات  س�س� أ�سمالية العالمية، وخانت الأ افيه الرافيه الرا

لغاي������ة الدين الجوهرية وه������ي ال�سالم.. لغاي������ة الدين الجوهرية وه������ي ال�سالم.. لفتاً

ن اإيغلت������ون المارك�سي -في كتابه هذا- 
اإلى اأ

وجب عليه اأن ينظر في مكانة المارك�سية في 

ر.سر.سر. سيومنا الحا�سيومنا الحا�

وتحت عنوان »�سيا�س������ة فقدان الذاكرة« 

ول  ل السل السل الأ س للف�س للف� الذي اختاره اإيغلت������ون عنواناً

من الكتاب يرى اأن الع�سر الذهبي للنظرية 

الثقافية ق������د وّلى منذ زم������ن!! مو�سحاً اأن 

عم������ال الريادي������ة لج������اك الكان، وكل������ود  االأ

ألتو�سي������ر وروالن بارت  �ستراو�������س، ولوي�������س ا

ومي�سيل فوكو تعود لب�سعة عقود من�سرمة، 

م������ر بالن�سبة للكتاب������ات المبدعة  وكذلك االأ

الت������ي قدمها كل من: ريمون������د وليمز، لو�س 

اإيريغاري، بيي������ر بوردو، جولي������ا كري�ستيفا، 

جاك ديريدا واإدوارد �سعيد.

لم يتفق الكثير مما ُكِتَب منذ ذلك الحين 

باء الموؤ�س�سين  مهات واالآ مع طموح هوؤالء االأ

واأ�سالتهم..

ويك�س������ف اإيغلتون االلتبا�س الذي �سيثيره 

عن������وان هذا الكتاب »ما بعد النظرية« الذي 

يوه������م بدح�س م������ا قبلها بالق������ول: ال تزال 

للعديد من اأفكار ه������وؤالء المفكرين قيمة ال 

ت�ساه������ى، فالبع�س منهم ال يزال ينتج عماًل 

أولئ������ك الذين يوحي لهم  ذا اأهمي������ة كبيرة، وا

عن������وان هذا الكتاب »باأن النظرية قد انتهت 

ن.. ويمكنن������ا اأن، نع������ود براحة اإلى ع�سر  االآ

الب������راءة ما قب������ل النظرية، �س������وف ي�سابون 

بخيبة اأمل.. اإذا كانت النظرية تعني انعكا�ساً 

منهجياً معقوالً على افترا�ساتنا التوجيهية، 

فاإنه������ا ال تزال �سرورية كم������ا كانت دائماً.. 

ن في اأعقاب م������ا ن�سميه  ولكنن������ا نعي�������س االآ

بالنظري������ة العلي������ا )high theory( وف������ي 

أو باآخر. ع�سر تجاوزهم ب�سكل ا
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ويت�ساءل اإيغلتون عن نوع التفكير الجديد 

الذي يتطلبه الع�سر الجديد؟

قب������ل اأن نجي������ب عن هذا ال�س������وؤال، علينا 

اأن نقيم ح�ساباتنا ح�س������ب مكاننا.. اإذ لم تعد 

البنيوية والمارك�سية وما بعد البنيوية واأمثالها 

المو�سوعات المثيرة جن�سياً كما كانت �سابقاً، 

كثر اإث������ارة، وعلى  فقد غ������دا الجن�س ه������و االأ

كاديمية تراجع  و�ساط االأ ال�سواطئ العا�سفة لالأ

االهتم������ام بالفل�سفة الفرن�سي������ة اأمام االنبهار 

باأ�سل������وب التقبيل عل������ى الطريق������ة الفرن�سية 

و�ساط الثقافية، تقدمت المتعة  وفي بع�س االأ

الجن�سي������ة افتتان������اً اأكبر بكثير م������ن ال�سيا�سة 

و�سط، وخ�سرت اال�ستراكية  المتعلقة بال�سرق االأ

المعركة اأمام ال�سادي������ة والمازوخية.. واأ�سبح 

الج�س������د المثير جن�سياً مو�سوع������اً �سعبياً جداً 

ولي�س الج�سد المجّوع..

ونتيجة للتقدم التاريخي تر�سخت الجن�سانية 

عمدة  كاديمي������ة بو�سفها اأحد االأ ف������ي الحياة االأ

الرئي�سي������ة للثقاف������ة الب�سري������ة.. واأن الوج������ود 

ن�ساني يتمح������ور حول الفانتازي������ا والرغبة،  االإ

بقدر ما يتمحور حول الحقيقة والمنطق..

اإلى وع������ي المثقفين  اإيغلت������ون  ويلف������ت 

للنرج�سية الغربي������ة الداعية اإلى العمل على 

تاريخ ال�سعر عند عام������ة النا�س، في الوقت 

الذي يفتق������ر فيه ن�سف العالم اإلى المرافق 

ال�سحي������ة الكافية، ويعي�س باأقل من دوالرين 

في اليوم، ويرى اأن الدرا�سات الثقافية التي 

ت�سمى »ما بع������د الكولونيالية« اهتمت بتلك 

الحالة المزرية لل�سعوب اإلى جانب »خطاب 

نجازات  أه������م االإ الجن�ساني������ة ال������ذي يعتبر ا

مور  الثمين������ة لنظرية الثقافة على ح�ساب االأ

ال�سيا�سي������ة المهمة التي ه������زت العالم قبل 

رهاب، اإذ بدا  مجيء ما ي�سمى الحرب على االإ

أكثر اأهمية  وروبيين اليافعين اأن ال �سيء ا لالأ

من ظه������ور اليورو لي�سردوه عل������ى اأحفادهم 

ب�سب������ب تبلّد �سعوره������م بالتاريخ مما ينا�سب 

وروبية التي توهم �سعوبها بعدم  ال�سلطات االأ

وجود بدي������ل للحا�سر، و�سيك������ون الم�ستقبل 

بب�ساطة الحا�سر المتكرر بال نهاية، وح�سب 

مقولة م������ا بعد الحداثيين »الحا�سر م�سافاً 

اإليه المزيد من الخيارات«.

وي�سير اإيغلتون عبر ف�سل فقدان الذاكرة 

������ر التاريخ ال�سيا�س������ي هو تذكُّر  اإل������ى اأن تذكُّ

تاريخ الهزيم������ة بالن�سبة للي�س������ار ال�سيا�سي 

أكثر �س������رراً قبل ظهور  أنه ا بقوله: م������ا ثبت ا

أ�سمالية هو غياب  الحرك������ة المناه�س������ة للرا

ذاك������رة النا�������س، والعمل ال�سيا�س������ي الفعال، 

فكار الثقافية المعا�سرة..  وهذا ما �س������ّوه االأ

اإن القي������ام بث������ورة �س������يء، وم�ساندتها �سيء 

اآخر في الواقع.. ما �ساعد على والدة بع�س 

أي�ساً  ول، كان م�سوؤوالً ا الثورات في المقام االأ

عن �سقوطها النهائي، وح�سب »راأي لينين«: 

اإن التخلف الكبير لرو�سيا القي�سرية هو ما 

�ساعد ف������ي جعل الث������ورة البل�سفية ممكنة.. 
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ولكن الفقر والتخلف �ساعدا في عرقلة الثورة 

لحظة ن�سوئه������ا، فال يمكنك بناء اال�ستراكية 

ف������ي ركود اقت�س������ادي، تطّوقها ق������وى متينة 

وعدائية م������ن الناحية ال�سيا�سية، �سمن كتلة 

ميين الذين تعوزهم المهارة،  من العم������ال االأ

وفالحي������ن دون تقاليد التنظيم االجتماعي، 

والحكم الذاتي الديمقراطي.. وقد ا�ستدعى 

محاول������ة القيام بذل������ك تدابي������ر »ا�ستالين« 

الق�سرية، والتي انتهى بها المطاف بتقوي�س 

اال�ستراكية ذاتها التي كانت تحاول بناءها.

وفي الخم�سينيات وال�ستينيات من القرن 

الع�سرين قام������ت �سل�سلة من حركات التحرر 

الت������ي قادته������ا الطبقات القومي������ة الو�سطى 

أ�سياده������ا الم�ستعمري������ن، تحت ا�سم  بط������رد ا

ال�سيادة ال�سيا�سية، واال�ستقالل االقت�سادي، 

وعن طريق ت�سخي������ر مطالب ال�سعب الفقير 

ه������داف، ا�ستطاعت نَُخ������ُب العالم  له������ذه االأ

الثالث تثبيت نف�سها في ال�سلطة على خلفية 

اال�ستياء ال�سعبي، وحالما تخّفت خلف ذلك، 

احتاجت اإلى االنخ������راط في عملية التوازن 

الحرج������ة بي������ن ال�سغ������وط الراديكالية من 

�سفل، وقوى ال�سوق العالمية من الخارج. االأ

وعلى نحو ما كان الن�سال �سد اال�ستعمار 

أي�ساً،  ا بالن�سبة لال�ستراكيين �سراع������اً طبقياً 

أ�س الم������ال الدولية،  فقد مثَّل �سرب������ًة لقوة را

والت������ي لم تكن بطيئ������ة ف������ي ا�ستجابتها لهذا 

التحدي بعنف ع�سكري.. ووقعت معركة بين 

أ�سمالي������ة والعمال الكادحي������ن في العالم،  الرا

لكن �سياغة ال�س������راع الطبقي بتعابير وطنية 

مه������دت الطريق لت�ساوؤل فكرة الطبقة نف�سها 

في الكتابات ما بع������د الكولونيالية الالحقة، 

فكار  وهذه من المعاني التي كانت فيها قمة االأ

الراديكالي������ة في منت�س������ف القرن الع�سرين -

ألمح اإيغلتون في بح������وث هذا الكتاب-  كم������ا ا

�سف������ل. ويوؤكد  اإل������ى بداية انحداره������ا اإلى االأ

اإيغلت������ون اأن الكثير من النظرية الثقافية التي 

ظهرت في ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن 

أنها نقد  الع�سري������ن، يمكن اأن ينظر اإليها على ا

للمارك�سية الكال�سيكية.. وكانت ثمة مناق�سة 

�ساخنة ومثمرة بين المارك�سيين والن�سويين.

ألتو�ست������ر مارك�سي������اً، فقد �سعر  كان لوي�������س ا

فكار  بالحاج������ة اإل������ى تفكي������ك العديد م������ن االأ

المارك�سية المعتمدة، كما اأن كلود ليفي �ستراو�س، 

ق������د �سعر ب������اأن المارك�سية يمك������ن اأن ت�سهم في 

نثربولوجيا..  حقله الخا�س المتعلق بالخبرة واالأ

بو�سفه������ا روؤية تاريخية تلقي بع�س ال�سوء على 

أ�ساطير ما قبل التاريخ.. ثقافة وا

ويّدع������ي ج������اك دري������دا باأنه يفه������م دائماً 

النظرية التفكيكي������ة الخا�سة به بو�سفها نوعاً 

من المارك�سية الراديكالي������ة، و�سواء اأكان هذا 

�سحيح������اً اأم ال، فق������د اأدت التفكيكية لبع�س 

أنها نوع من الت�سفير لالن�سقاق  الوقت دوراً على ا

و�ساط  ال�سيوع������ي المناه�������س ف������ي بع�������س االأ

أوروب������ا ال�سرقي������ة.. ونهب عالم  الفكري������ة في ا
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االجتماع بيير بوردو موارد النظرية المارك�سية 

نتاج مفاهي������م مثل »راأ�س المال الرمزي« في  الإ

حين ظل م�سككاً بالمارك�سية ككل..

ن�ساف الق������ول: اإن  ولك������ن يبدو م������ن االإ

الكثي������ر من النظرية الثقافي������ة الجديدة قد 

ق للغاي������ة.. وفي فرن�سا  ُولد م������ن حوار خالَّ

كرر الحوار باأ�سلوب مختلف التقارب المبّكر 

ن�سانية، والحركة  بين المارك�سية والنزعة االإ

الوجودي������ة المتمرك������زة ح������ول ال�سخ�سي������ة 

التبجيلي������ة لج������ان بول �سارت������ر الذي الحظ 

بدقة ذات مرة اأن المارك�سية مّثلْت نوعاً من 

فق النهائي للق������رن الع�سرين يمكن للمرء  االأ

اأن يتجاهله، ولكن ال يمكن اأن يتجاوزه..

وير�سم اإيغلتون الطريق اإلى ما بعد الحداثة 

ب������دءاً م������ن االنتقال م������ن عق������دي ال�ستينيات 

وال�سبعيني������ات من الق������رن الع�سرين بو�سفهما 

مناه�سي������ن للثقافة اإلى عق������دي الثمانينيات 

والت�سعيني������ات اللذين ح�سنا ما بعد الحداثة، 

أكثر،  بدت الالعالقية للمارك�سية الفتة للنظر ا

نتاج ال�سناعي ومع������ه البرولتياريا  أ االإ اإذ ب������دا

طريقهم������ا للخروج، وتال�س������ى انتعا�س ما بعد 

الحرب الب������اردة في وج������ه المناف�سة الدولية 

المكثف������ة التي اأجب������رت ن�س������ب الفائدة على 

أ�سماليات القومية تكافح  الهبوط، وكان������ت الرا

آنذاك للبقاء على اأقدامها في عالم ازدادت فيه  ا

العولم������ة، واأ�سبح اأقل حماية من قبل، ونتيجة 

أ�سمالي  رباح، اأجبر النظام الرا التباطوؤ ف������ي االأ

عادة هيكلة جذرية، وتم  كله على الخ�س������وع الإ

نتاج اإلى مناطق اأجورها منخف�سة،  ت�سدير االإ

أنه  فيم������ا يود الغرب بولع اأن يفك������ر فيه على ا

العالم النامي، فكبَّلت الحركة العمالية، وقبلت 

بقيود مهين������ة على حرياتها، وانتقل اال�ستثمار 

من الت�سني������ع ال�سناعي اإلى قطاع الخدمات، 

والتمويل واالت�ساالت.

أكثر  ، وا وحالما غدا العمل ال�سخم ثقافياً

اعتم������اداً من اأي وقت م�س������ى على ال�سورة 

والتعبئة والعر�س، �س������ارت �سناعة الثقافة 

عماًل �سخماً.

وير�سد اإيغلتون تح������والت ثقافة ما بعد 

الحداث������ة، وانزياحاته������ا، وانت�س������ار الثقافة 

اال�ستهالكية لتحل مكان القيم العليا، وتبادل 

دوار بي������ن الي�س������ار واليمي������ن ال�سيا�سي،  االأ

حيث كان الي�سار ع������ادة يفكر بلغة عالمية، 

ل اليمي������ن المحافظ اأن يكون  في حين ف�سّ

أً بتوا�سع، ففي الوقت الذي اأ�سبح فيه  ا مجزَّ

أة تخّيل  اليمين المحافظ منت�سراً اأعاد بجرا

ر�س.. فيما الي�سار الثقافي تراجع  �س������كل االأ

اإلى حّد كبير لبراغماتية مكتئبة.. وبطبيعة 

الحال، لم يكن تراجع الي�سار الثقافي خطاأ 

ر�سية  �سا�س اإنما نتيج������ة ان�سحاب االأ في االأ

الدولي������ة من تحته، وبق������ي وحيداً ال تدعمه 

فكار المتزعزعة. �سوى بع�س االأ

ويلف������ت اإيغلتون اإل������ى اأن الحداث������ة تنباأت 

بالتدف������ق الالحق للنظري������ة الثقافية التي تُعد 
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ا�ستمراراً للحداث������ة بو�سائل اأخرى.. ومنذ عام 

1960م تقريباً. بداأت اأعمال الحداثة العظيمة 

تفقد الكثير من قوتها المقلقة.. وتم الترحيب 

بجوي�س وكافكا في المناهج الجامعية، في حين 

أنها �سلٌع  عمال الحداثي������ة )كالر�سم( ا أثبت������ت االأ ا

ي �سركة محترمة اال�ستغناء  مربح������ة ال يمكن الأ

عنها، وتوافدت الطبقات الو�سطى اإلى قاعات 

عوا ببراعة �سو ينبرغ،  الحفالت المو�سيقية ليَُروَّ

في حين �سعدت �سخ�سيات »بيكيت« ال�سارخة 

وال�سائع������ة اإلى م�سرح لندن، وت������م التقليل من 

لمجموعة  انعزالية بريخت، والتطهير �سيا�سياً 

كامل������ة م������ن الم�سافري������ن الفا�سيي������ن، وح�سل 

»اإلي������وت« التجريب������ي على و�س������ام اال�ستحقاق 

المرموق. وبقي الدافع المعار�س وراء الحركة 

الحداثية على قيد الحياة في غير مكان يتجول 

في ال�سريالية المتاأخ������رة، والحركة المواقفية 

أو االعتقاد ب������اأّن ُوجهات نظر  وه������ي النظرية، ا

أّي �سخ�س و�سلوكه تحّددها الظروف المحيطة  ا

به، ولي�ست خ�سائ�س������ه اأو �سفاته ال�سخ�سية، 

لكن الحركة تلك نفدت نتيجة قوتها التخريبية 

الدافعة.

ويقيِّم اإيغلتون خ�سائر النظرية ومكا�سبها، 

اإذ ي������رى بع�������س نق������اد النظري������ة اأن فك������رة 

النظرية الثقافية بحّد ذاتها- متناق�سة في 

ا�سطالحه������ا.. فاأعمال الف������ن والثقافة هي 

تجارب حّية، ولي�ست مذاهب مجردة، وهي 

ح�سي������ة وح�سا�س������ة وفردية ب�س������ورة مميزة. 

فكار المجردة بب�ساطة  ويت�ساءل: اأال تقتل االأ

كل ذلك؟

ألي�س������ت نظرية الفن نوع������اً مثل محاولة  ا

أو  الح�س������ول عل������ى علم يُعن������ى بالعبو�������س، ا

المعانقة؟

اإن كل حدي������ث عن الف������ن اأمر تجريدي 

في الواق������ع، والنظرية الثقافي������ة. فيمكنك 

التحدث عن الطريق������ة الموؤرقة التي تنتقل 

فيه������ا اللهجة في ق�سيدة ما، من الياأ�س اإلى 

االغتب������اط الغنائي، ولك������ن القيام بذلك هو 

بمنزلة التح������دث بلغة التجري������د.. اإن كلمة 

»رم������ز« مجردة تماماً مث������ل كلمة »دال« وكل 

مر اأن اأغل������ب النا�س اعتادوا على  ما في االأ

ولى ولي�س الثانية.. ا�ستخدام الكلمة االأ

ومن ال�سحي������ح اأن اللغة كله������ا مجردة، 

أكثر تجريداً.. ولكن بع�س اللغة ا

واإذا اعتبرنا علم الظواه������ر التاأويلي لغواً، 

فهكذا تعد لغة عمال الموانئ، وعمال ميكانيك 

أثن������اء العم������ل.. واإذا كان مرب������و  المح������ركات ا

الخنازير يج������دون المحامي������ن غام�سين، فقد 

أي�ساً. يجد المحامون مربي الخنازير غريبين ا

وفي ف�سل يعقده اإيغلتون حول »الحقيقة 

والف�سيلة والمو�سوعية« يتبين فيه باأن لي�س 

ثمة فكرة ل������م تتما�َس م������ع النظرية الثقافية 

المعا�سرة اأكثر من »فكرة الحقيقة المطلقة« 

فهذه تذكرن������ا بالدوغماتية وال�سلطوية كونها 

أنه  اإيماناً بما هو �سرم������دي وعالمي، موؤكداً ا
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م������ن الخطاأ اأن نفكر ف������ي الحقيقة المطلقة 

بو�سفه������ا نوعاً خا�ساً م������ن الحقيقة، معتبراً 

اأن ثمة حقائق تتغير با�ستمرار ون�سبية، وثمة 

نوعاً اأرقى من الحقيقة ال يتغير ولي�س ن�سبياً، 

أبداً.. والفكرة هي اأن بع�س النا�س  ب������ل ثابت ا

أو ا�ستبدادي  الذين لديهم عادة تبدل عقائدي ا

أ�������س يوؤمنون بهذا الن������وع الراقي من  في الرا

الحقيقة، في حين اأن اآخرين كالموؤرخين مثاًل 

وما بعد الحداثيين ال يوؤمنون بالحقيقة على 

نهم يربطون الحقيقة باالعتقادية  طالق الأ االإ

للدوغماتي������ة  ورف�سه������م  الدوغماتي������ة،  أو  ا

يرف�سون الحقيقة معها.

ويف������رد الكتاب ف�ساًل ح������ول »االأخالق« 

رين  �س������ارة اإل������ى تجن������ب المنظِّ ي�ستهل������ه باالإ

الثقافيي������ن -لزمن طوي������ل- م�ساألة االأخالق 

بو�سفها �سيئ������اً محرجاً، كونه������ا تتبدى باأنها 

واعظ������ة، وغير تاريخية ومتزمت������ة و�سارمة، 

ويعتبرها هذا الن������وع ال�سعب من المنظرين 

باأنها عاطفية اإلى حد مفرط وغير علمية..

خ������الق تتمحور ح������ول المتعة ووفرة  فاالأ

الحياة.. وفي الفكر الكال�سيكي من ال�سعوبة 

التمييز بين االأخالق وال�سيا�سة..

ويرى اأن مارك�س كان اأخالقياً كال�سيكياً 

أيديولوجيا  اإذ اعتبر اأن االأخالق لم تكن �سوى ا

وبه������ذا يكون مارك�س وقع ف������ي الخطاأ الذي 

وقع������ت فيه البرجوازية لع������دم تمييزها بين 

خ������الق والنزعة االأخالقية التي توؤمن باأن  االأ

بع�س الم�سائل االأخالقية المعروفة تختلف 

عن الم�سائل االجتماعية وال�سيا�سية..

اأخي������راً يلفت المترجم د. با�سل الم�سالمة 

اأن الغمو�������س ال������ذي يكتنف غاي������ات اإيغلتون 

في »م������ا بعد النظري������ة« اإ�سارات������ه الم�ستمرة 

رين م������ا بعد حداثيي������ن مغمورين، دون  لمنظِّ

اأن يخبرنا من هم ه������وؤالء المنظرون ويعتقد 

بع�������س النق������اد اأن الكتاب ي������راوغ وال يعطي 

حلوالً للم�سكالت التي تواجهنا اليوم، اإذ ي�سير 

اإيغلتون للق�سايا التي يجب اأن يتبعها من اأجل 

أ�سمالية  �سيا�سات الثقافة المعا�سرة مثل: الرا

واال�ستبدادي������ة والنرج�سي������ة، واأي تغيي������ر في 

العالم تقوم به النظرية يجب اأن يطبق جدول 

اأعم������ال مارك�س������ي.. وما يوؤكده ه������ذا الكتاب 

با�ستم������رار هو اأن النظرية يجب اأن ال تنف�سل 

عن ال�سيا�سة في عالمنا المعا�سر.
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اإ�ســــــدارات جـــــديدة

حامل اللهب املقد�ش

قال: مازلت اأمّد يدي وقد تعبت واأرهقها 

أم������ّد يدي اإىل الربق  نعي������ب الليل من حويل.. ا

أُحت�َسن..  ا انت�س������اء الطف������ل..  اجلدي������د ويف 

أبداً نعي������ب الليل.. اإّنا  يااأطفالن������ا ال ت�سمعوا ا

قادمون وحتت ح������ّد ال�سيف.. حتت »مفا�سل 

بداع« ُنتحُن. االإ

قل������ت: يف ع������امل املتغ������رات و»الفو�س������ى 

مركية، الكلمة تطرق  اخلالقة« والهيمن������ة االأ

خجاًل، حني نهمُّ اأن نتكلم، ماذا يقول �ساعرنا 

الكبر؟!

اأديب و�سحفي �سوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

نافـــــــذة علــى

رهقها 

ىل الربق 

ن.. 

ا 

ل 

������ى 

كية، الكلمة تطرق 

اعرنا 
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ق������ال: احلق معك. ماذا ميكن اأن تفعل الكلمة، ومع ذلك البد اأن نقف مع َمْن يدافع 

ع������ن كرامة اأمته.. اإنهم يدفعون ال�رضيبة، �رضيبة الدم عّنا جميعاً. الكلمة تطرق خجاًل 

ر�س العربية تتفرج.. الكلمة تطرق خجاًل ولكن. البد من كلمة..  اأمام جثث ال�سهداء واالأ

البد من �سوت يرتفع.

ما�سبق كان مقطعاً من حوار جرى بني ال�ساعر �سليمان العي�سى والدكتور علي القّيم 

وىل« يف اإ�سدار جديد  ع������ام 2009م، من�سور يف مقال حتت عنوان »نحن حملة الكلمة االأ

للدكتور »القّيم« بعنوان: حامل اللهب املقد�س ال�سادر عن دار احلافظ- دم�سق2015م.

يقع الكتاب يف /255/ �سفحة من القطع الكبر، وي�ستمل على قرابة /106/مقاالت 

من�س������ورة وغر من�س������ورة يف الفرتة الواقعة م������ا بني عام������ي /2009/و/2015م/. تتوزع 

ثار، احلاف������ظ للتاريخ، املتابع  موا�سي������ع الكتاب، بتنوع اهتمام������ات كاتبها الباحث يف االآ

داب، واملتتبع لل�سيا�سة والعامل يف الثقافة.  للفنون واالآ

❁    ❁    ❁

لتدري ملاذا..!

�سمن اإ�سدارات دار الباحث يف �سلمية، راأى النور حديثًا »ديوان �سعر« لنجاح علي 

�سعيد بعنوان »لاأدري ملاذا..!«

أ�سعار  ي�س������ف ال�ساعر خ�رض ع������كاري ا

الكتاب:

نثى عن  باجلميل������ة املعربة ب�س������دق االأ

خيباتها ب�رضاحة تف������وق طالقة الرجل.. 

أة، جنحت ببوحه������ا ومن دون  جن������اح امل������را

اإكمال بعالقة تقارب االمتياز. 

مي�ســـاء  الدكتـــورة  ال�ساعـــرة  وتعـــر 

الدرزي عن �سعورها اإزاء الكتاب، بقولها:

قد تكون الكلمات ب�سيطة ورمبا عادية، 

لكن ال�ساعرة القديرة اأجادت اللعب الفني 

عار 

نثى عن 

احة تف������وق طالقة الرجل.. 

ة، جنحت ببوحه������ا ومن دون 

اء 

قد تكون الكلمات ب�سيطة ورمبا عادية، 

جادت اللعب الفني 
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مبفرداتها، لتجعل منها لوحة �ساملة، تعرب بال�سورة اجلزئية املكونة لها، عن عمق احلزن 

الذي يحفر يف روح ال�سعب ال�سوري اليوم.

من اأجواء الكتاب:

اأمتنى اأن اأق�سي معك ليلة تنام فيها ال�سم�س

بد..! لالأ

أ.. نغني نحكي.. نقرا

ن�رضب من اخلمور

ومن ماء احلياة..!

وتك�رض معي كل زجاجات االنطواء

التي تعزلني عن العامل..!

❁    ❁    ❁

مالق خ�سية الإ

�ســـدرت حديثـــًا عن مطبعة الهـــالل يف طرطو�ش، رواية ل�ـــرصاج اأ�سعد ح�سن حتت 

مالق«. عنوان »وليمة خ�سية الإ

تق������ع الرواي������ة يف /210/�سفحات من 

القطع املتو�سط.

غر خاٍف يف »الرواية« توجهها الرتبوي 

خذ بالقيم ال�سامية  واأهدافها النبيلة، يف االأ

يف احلي������اة، واالبتع������اد عن كل م������ا ي�سبب 

�ساءة اإىل خملوقاته. غ�سب الرب واالإ

هداء جاء يف الإ

اإىل كل اإن�س������ان عمل ب�سدق على تعليم 

مكارم االأخالق

أيام������ه يف اإنبات  اإىل كل وال������د اأم�سى ا

اأوالده النبات احل�سن

أبناءها على الف�سيلة اإىل كل اأم هذبت ا

فحات من 

 يف »الرواية« توجهها الرتبوي 

خذ بالقيم ال�سامية 

يف احلي������اة، واالبتع������اد عن كل م������ا ي�سبب 

دق على تعليم 

نبات 
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خري ونقراأ على الغالف الأ

�سياء بعيونكم فتخدعكم بل اب�رضوها بعيون عقولكم التي اأمّدها اهلل بنوره  التب�رضوا االأ

�سياء احلقيقية. املقد�س. فالذي يزيل احلجب عن نور عقله املقد�س يرى جواهر االأ

❁    ❁    ❁

وللدمع اأريج

بلغ������ة  زاخرة بالوجد والوجع، ومبف������ردات هاربة من �سجن التقليد والتبعية، متو�سئاً 

بيا�سمني دم�سق.. ومتلّفعاً اأف�سالها.

�سدر حديثًا لـ»حممد الدم�سقي« جمموعة �سعرية بعنوان: »اأريج دم�سق«  دم�سق/

2015م.

ت�سم املجموعة املوؤلفة من /132/�سفحة 

أ�سعاراً بع�سها ارتدى بدلة العمود  قطعاً و�سطاً ا

الر�سمي������ة.. بع�سها لب�س قمي�������س التفعيلة.. 

وبع�سها ان�ساب �سادراً يف عراء النرث!

من اأ�سعار املجموعة:

اأدم�سُق اإنِك قد �سموِت فاأ�رضقي

وت�سامقي فوق اجلراِح ت�سامقي

فلُربَّ نازلٍة يكون باإثرها

فرٌج يبّدُد غمَّ ليٍل غامِق

يا�ساُم اإنِك لل�سياِء �سفرةٌ

فتاألقي بني النجوم و�سابقي

املجُد يف علياِء طهرِك �ساطٌع

فتنف�سي اأماًل وعّزاً عانقي

❁    ❁    ❁

فحة 

ها ارتدى بدلة العمود 

 التفعيلة.. 



�00

نافذة على اإ�صدارات جديدة

آ     �آ     �آب   2015 �لعـــــدد  623

ق�س�ش �سينية

تق������ول املرتجمة يارا امل�رضي، خريج������ة ق�سم اللغة ال�سيني������ة- جامعة عني �سم�س-

القاهرة، يف تقدميها هذه الق�س�س:

يُعترب الكاتب ال�سيني »�سوتونغ« اأحد اأهم الكّتاب البارزين الذين ظهروا منذ اأكرث من 

دب ال�سين������ي املعا�رض»...« ميار�س �سوتونغ العمل  ثالث������ني عاماً وهي الفرتة اجلديدة لالأ

بداعي منذ اأكرث من ع�رضين عام������اً، وقد كتب الرواية الطويلة واملتو�سطة والق�سرة.  االإ

أ�سلوبه عن وعي جمايل مبنطقة  وتظه������ر �سخ�سيته ب�سكل بارز يف كتاباته، كما يك�س������ف ا

جنوب ال�سني وخ�سو�سيتها وطبيعتها.

الكتـــاب: الفـــرار يف عـــام 1934م »ق�س�ـــش 

�سينية«

تاأليف: �سوتونغ

ترجمة: يارا امل�رصي

اإ�سدار: دار ال�سدى يف دبي

يقع الكت������اب يف /167/�سفحة من القطع 

ال�سغ������ر، ويت�سمن اإىل مقدمة بقلم املرتجمة، 

و�سرتها الذاتية، ثالث جماميع من الق�س�س:

القرار يف عام1934م.  -

جولة يف منزلنا  -

يوميات �سهر اأغ�سط�س  -

وقد جاء يف ق�سة من الكتاب:

أنا واأخت������ي الكبرة اإىل البوابة اخللفي������ة لالغت�سال اأو غ�سل  كان������ت والدتي تاأخذنا ا

اخل�رضاوات واملالب�������س. وهكذا وفرنا الكثر من الفحم الذي ن�ستخدمه لت�سخني املياه. 

أو اأخفيناه عن  أبقيناه �رّضاً ا أنبوب املاء ال�ساخن، وا ووقع������ت عائلتنا خفية وب�سدة يف غرام ا

جراننا..

❁    ❁    ❁

فحة من القطع 

ىل مقدمة بقلم املرتجمة، 
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ثار و�لمتاحف وف����ي وز�رة �لثقاف��ة  لق����د �أت����اح لي عملي �لم�ض����تمر في �لآ

منذ �أكثر من �أربعة عقود زمنية �لم�ض����اركة ف����ي موؤتمر�ت وندو�ت وفعاليات 

ثقافي����ة عربي����ة وعالمي����ة كثي����رة، وقد وج����دت �أن �ل�ضيا�ض����يات �لثقافية، في 

�لوطن �لعربي، ب�ض����كل عام، غير و��ضحة �لمعالم بالمعنى �لعلمي للكلمة، 

وهي ل تتعدى كونها توجهات عامة، يتم �ل�ض����ير وفقها، ول تتطور لت�ض����بح 

مجموع����ة قو�ني����ن وقو�عد تقّرها �ل�ض����لطات ر�ض����مّيًا من �أج����ل تطوير بعيد 

�لمدى..

لقد ن�ضر حول هذ� �لمو�ضوع �لمهم مجموعة در��ضات، طرحت في �أكثر من 

موؤتم���ر ل���وزر�ء �لثقافة �لعرب، كما قامت »موؤ�ض�ض���ة �لمورد �لعربي« في م�ض���ر، 

بن�ض���ر در��ض���ة ميد�نية تّمت في عام �0�0م، وفق منهج علمي على ثماني دول 

ردن، فل�ضطين، �ضورية، �لجز�ئر،تون�س، و�لمغرب..  عربية، هي: م�ضر، لبنان، �لأ

�سيا�سات ثقافية؟!

اآخر الكالم
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�له���دف منه���ا »بناء قاع���دة معرفّية تدع���م �لتخطيط و�لتع���اون �لثقافي في 

آليات من �ض���اأنها تطوير �لعم���ل �لثقافي« و�لالفت �أنَّ هذه  �لمنطق���ة، و�قتر�ح �

�لدر��ض���ة خرج���ت ببع�س �لنتائ���ج �لمت�ض���ابهة، على �ختالف �ل���دول �لعربية، 

�لتي در�ض���تها، لعل �أهمها تز�يد م�ض���اركة �لقطاع �لخا�س، و�إن بن�ض���ب متفاوتة 

ن�ض���طة �لثقافية، وكذلك �لدور �لو��ض���ح للموؤ�ض�ضات و�لتمويالت  في تمويل �لأ

�لغربي���ة، وغياب �ل�ضيا�ض���ات �لوطنية ذ�ت �لروؤيا، وبالتالي �ض���مور �ل�ض���ناعات 

�لثقافية، �لتي يمكن �أن تدّر �أمو�ًل، وتوؤمن مد�خيل مجزية..

كب���ر  �لدر��ض���ة تق���ول: �إن م�ض���ر و�لجز�ئ���ر تحت�ض���نان وز�رت���ي �لثقاف���ة �لأ

�ض���خم عربي���ًا، �إذ يعمل في وز�رة �لثقافة �لم�ض���رية بمختلف موؤ�ض�ض���اتها  و�لأ

و�إد�ر�تها، ت�ض���عون �ألف موظٍف بدو�م كامل، ما عد� �لم�ضت�ض���ارين و�لموظفين 

�لموؤقتين و�لمتقاعدين، ومع ذلك ي�ض���هد �لو�ض���ع �لثقافي �لم�ض���ري تر�جعًا 

مطردً�، ب�ضبب �لف�ضاد و�لبيروقر�طية وب�ضكل عام، تقدم �لدر��ضة �ضورة حزينة 

ع���ن �لو�ق���ع �لثقاف���ي �لم�ض���ري، ل يبددها �ض���وى �إيجابية تطوي���ر �لمتاحف، 

ثار بح�ضر كامل لتحديث و�إن�ضاء /��/ متحفًا  على لالآ حيث قام �لمجل�س �لأ

ومخزنًا �أثريًا، وتطوير وترميم /��/ موقعًا تاريخيًا..

�ل�ض���كوى في معظم �لدول �لتي تناولتها �لدر��ضة، تكاد تكون ذ�تها: »�ضعف 

�لميز�نيات �لتي تر�ض���د للثقافة« وعندما تر�ض���د، ف���ي �لغالب، تهدر، في غير 

مكانها، دون مردود معنوي �أو مادي يو�زيها..

وهن���اك م���ن يرّك���ز عل���ى مقول���ة: »�إن �ن�ض���حاب �ل���دول �لعربي���ة م���ن تاأدية 

�لتز�ماتها �لثقافية ترك �لمجتمع �لعربي نهبًا لثقافة �لعولمة، بمنتوجاتها 

و�أفكارها«.

آليات لمر�قبة  ف���ي �لمغ���رب تقول �لدر��ض���ة: »ل يوجد، في �لوقت �لر�ه���ن، �

تنفيذ �ل�ضيا�ضة �لثقافية، �أو تقييمها، �نطالقًا من �عتماد قر�ءة �قت�ضادية وتنموية 

و�نتاجية، وبالتالي من �ل�ضعب بناء �أي قاعدة معرفة حول تقّدم �أو تاأخر، �ضو�ء 
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في �لمجال �ل�ض���ينمائي �أو �لن�ض���ر، �أو حتى في ر�ض���د عدد �لمقبلين على �لقر�ءة، 

�أو �لمدبرين عنها«.

ف���ي لبن���ان، وز�رة �لثقاف���ة فتّي���ة، ولم توؤ�ض����س �إل ف���ي ع���ام ����م، ول يز�ل 

دوره���ا هام�ض���يًا في ت�ض���يير �لحياة �لثقافي���ة، ول تتعدى ميز�نيتها ما ن�ض���بته 

/�.0%/ م���ن مو�زن���ة �لدول���ة، لذلك فاإن هيئ���ات �لمجتمع �لمدن���ي هي �لتي 

خيرة، ولكن  كبر، وعددها قفز �إل���ى �لمئات في �ل�ض���نو�ت �لأ تق���وم بالحم���ل �لأ

هذ� �لن�ض���اط �لكبير ل يكفي لبناء �ضيا�ض���ات ثقافية، وهي ل تعتمد على وز�رة 

�لثقافة فقط، بل على كل �لهيئات و�ل�ضلطات �لمعنية بر�ضمها مثل: �لبلديات، 

عالم و�لبيئة و�ل�ضياحة و�لتربية وغيرها.. ووز�رة �لتعليم و�لإ

بقي �أن ن�ضير �إلى �أن »موؤ�ض�ضة �لمورد �لعربي« في در��ضتها �لميد�نية، 

ل تو�ض���ي بمق���رر�ت نظرّية، ول ت�ض���ع معايي���ر لقيا�س �لفعل �لثقافي، و�ض���بل 

�لنهو����س به في �لوطن �لعربي، وفق روؤى و�أهد�ف وخطط تو�ض���ل �إلى غايات 

مدرو�ض���ة ومح���ددة.. ه���ي تطال���ب بدع���م �لثقاف���ة وو�ض���ع »�ضيا�ض���ات ثقافّية« 

تخدم �لم�ض���اريع و�لفعاليات �لثقافية، وو�ض���عها في �أوليات �لتخطيط لبناء 

�لم�ضتقبل و�لقيام بعمليات »�لتنمية �لثقافية« من �أجل بناء �لوطن وتطوره، 

و�أن نكون كعرب على وعي بما نريد..

❁    ❁    ❁
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التنسى آن تضع أغلفة كتب


